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Asiler Madridi Almak icin 
' 

Büyük Hazırlığa Girisiyorlar 
General Franko, 150,000 Kişilik Ordu Teşkiline 
Çalışıyor,lhtilal Kabinesi Faaliyete Geçmek Uzer~ 
Bir Haftalık Cenevredeki İspanya murahhasları! 19 aı O kaı ifil Balka(Öıyarınır. ~ık:::·0A; s;O 
Tarih asilerin 2'Ördüklerivardımı anlattılar c::l c;---~-------~ __ u_ u_t9Ju 

---.. .. ı ı, Dünkü Müsabakalarda İkincilik Kazandık. Umumi 
'A.bmet Emin YALMAN 

"ı pkılap Türkiyeainin açık, 
aamimf, pratik görütleri 

ve emelleri, bu son günlerde 
Milletler Cemiyetinıin kürsüsün

~-=~~el bir nutukla ifade l,ul

Tasnifte Dördüncüyüz. Yunanlılar En Baştadır 
Atina, 3 'Arkacla,ımız Burhan Felek tele- J". 

Nutkun sahibi Dahiliye 
"' "'Vekil e Parti Genel Sekreteri 

fonla bildiriyor) - Bugün Yedinci Balkan °.Sır k ti . .. . d b""' 
OyunlPrının ikinci günü programı yapıldı 1 

1~. ayıcı Fethı .. bugun lngıl~ere e~ 
Şükrii ayadır. 
"'1>ahilıye Vekilimiz evvela şu 

'uvv~tli tezi ileri ıürmüttür: Re
'imrer ihracat efyaaı değildir, 
her memleket kendi mukaddera. 

Cumarte.i olduğu için •tatta ıeyirci azdı. ve: ra~a g.~ ı. r arın muıabakaya gırec~~ır·5,. liaht Prenı Pol, müsabakalarda hazır bulun- k" .ugı;"st~pk anan Balkan Kongresıkn e n• 
Ju. ız.~.ncı a an Oyunlarının gelece ·~. 

Be, bin metrede Mctkıut rok g·· el b" h ~bkr1eşte Yapılması kararlaştırıldı. Ve mu,. 
ıu ile ikinciliği kazandı Balkan İ,z ~r o- ta..: e oyunlar için şöyle bir liste yapıldı: 
rı8:1nda takımımız dörd~ncü oldu Da~rkagıtya. 1938 de Yugoılavyada 

tına dilediği ve ihtiyaçlarına uy
gun gördüğü tekli verebilir. 

. · ıı a ma 1939 da B ı · d 
da Veyıi beıinci, cirit atmada Melih beıinci 1940 J T~ g~rıstan a 

Ortada siyasi bir mezhep kavga- ~~ a u~~ 
U ' t ·ıı 102 ı 1941 de Yunanutancla 

sına atılmıya müheyya bir filem var. 
İnsanlar din meselesindeki ayrılığı 
hoş görme zihniyetine ancak asırlar
ca çarpışmadan sonra alışmışlardır. 

mrımı aını e puvan a Yunanlılar B d b • 
birinci, 49 puvanla Yugoslavlar iltinci 41 .. ..un ~n. afka Ba~kan oyunlarının art: 

, l R m•nl ·· ·· ·· 22 l ' ustuste ıkı •ene aynı yerele yapılmaması ka-puı ana u ~ er uçuncu, puvan a· Tür- b l d'lcl' 
k . J .. J.. .. S l B l u e ı ı. ıye or uncu, puva'J a u garlar beıinci 
oldular. Müsabakaların gidişine göre Ru
menlerin Yugoslavları geçmeleri muhtemel-Bugünkü siyasi mezhep ayrılığında Burgosta aailerin umumi karargahında hazırlık [Diğer neticeleri spor sayfamızda bulacaksınız.] 

din ayrılığındaki taassup ve nefre - r-------.---------------------------------------------tin bütün unsurları vardır. Bu teh- Londra, 3 (Radyo-TAN) 

B. FEL1'JJ\ 

Jikeyi dünyara işaret eden ve karşı· - !span~ada asiler t?r~. -
Jıklı tesamü.h istiyen ilk resmi se - fından tesıs olunan yem hu-

... .. •• ""'t" ~"''""'J' """" • ...,. ı~~.u .. ı..lu. ~~tl ıO ıııı;,; .. al ~.ıcu' -
gundan dolayı büyük bir iftihar du- ko bugün ilk emirnamesini 
yuyoruz. neşretmiştir. Emirnameye 

Şükrü Kaya, Türkiyenin sulhü va. göre sekiz nezaretten miite -
eıta değil, gaye bildiğini söylemekle kk"l b" k b" ·· d 

al şt lı d lil. · d .. t şe ı ır a ıne vucu a ge-le mamı ır, can e mı e gos er- . . .. 
miştir: BUtiln memleketlerle kurdu- tırı:1ektedır. Harıcıye neza -
gumuz samimi ve ahenkli .dostluk- retınde matbuat ve propa -
lar... ganda daireleri vardır. 

Nutukta, Cemiyet misakının ıslahı Asilerin kuvveti halihazırda Mad-
ve silahlan bırakma davalarında en- ritten yetmiş kUometre mesafededir. 
cümenlerin muhtelif teklif ve irnkan- General Fn.nkonun Madrite 150 tay
ları araştırmasına ve ~min müsait yare ve 150.000 kişilik bir ordu ile 
bir surette hazırlandıktan sonra bu hücuma hazırlandığı bildiriliyor. Asi
işlerin konuşulmasına lüzum göste - Jerin son günlerde CJebelilttank bo
rUmiştir. 

ŞilkrU Kayanın iktısadt gidiş hak- {Arkası 3 üncUde] 

ismet lnönü Kayseri 
Kombinası Hakkında 
ihtisaslarını Bi~dirdi 

İdeallerimizin, Vatana Karşı Ôdemeğe Çalışt.ğımız 
Borçların Biri de Türkiyeyi Endüstrileştirmektir 

Ankara, 3 (A.A. ) - Başbakan İsmet İnönü, Elaziz

den dönerlerken bir günlerini Kayseri de geçirmişler ve 
evvelce programlarına aldıkları gibi Sümer Bankın Kay
serideki bez fabrikasını tetkik ve teftiş etmişlerdir. 

tında.ki sözlerinde güzel bir Çalışma -------------------------1 Fabrikayı kurulduktan sonra ilk 

programının unsurları vardır: lktı- 1 k d M ı • defa ziyaret eden Başbakan, üç bu. 
pdf kalkınma. ancak siyasi huzurla S en erun ese esı çuk saat s~ren bu teftişle~inde bU. 
1>era.ber yüriiyebilir. Tazyik ve istis· tUn şubelerı ayn ayrı tetkık et.mi§Jer 

:~!:~u=~~ ;~~:~d~u~: Nasıl Halledı·Jecek? ~~i~:;:e~~:e7:a~:!~;n;aı:!~ 
Jedecek fonnw aramamalıyız. Siyasi • dan ali.kadar olmuflardır. Tetkik • 

Fransanın Teklifi 
Yarın Görüşülecek 
Kontenjan Tahdidatı Tamamen 

Kaldırılıyor mu? 
Paris, 3 (TAN) - Fransa hükfunetinin Pazartesi günU (yann) b • 

nelmilel ticareti teşvik etmek ve canlandırmak için hazırl~ıgı· 
1 
~ 

Ce d o W• an! ılı p a.ıu 
. nevre e 1zah edecegı aş yor. Plinı:ı kontenjanları, ve döviz tah _ 

dıdatını kaldırmayı istihdaf ettiği bildirilmektedir. 

Ingiltere ıle Fransa arasında bu noktalar hakkında itilaf hasıl old ğu 
temin ediliyor. Fransız planı kabul olunduğu takdirde Ingilterenin te~lif 
ettiği veçhile iptidaJ maddelerin daha iyi bir şekilde dağılmasını te . 

için_ sanayi mümessillerinin iştirak ettiği umumi bir konferans topl=~ 
maga davet olunacaktır . 

Cenevttde bulunan Blumun Beşler Konferansını sUr'atle toplamak 
emniyet, para istikrarı, milletlerara- lerinden memnuniyet duyan Bqba • 

~~~u~MasM~~waı·rAntakyalı, ''1.stegıv•mı·z Yaşama~.~~~~i.~m~s~aq =================~==~ fktıSadi kalkınma namına Sarfedilen fabrikaya hitap eden qağıdaki kıy • 
gayretlerin muntazam bir şekilde a- 1. k ) V J d metıi ifade ve direktifleriyle tesbit 

için çalı§acağı da temin olunmaktadır • 

henkleştirilmeahıe kıymet verilme- m an arının eri mesi ir,, Diyor etmişlerdir = 
lidir. ".Kayseri bez f abrikasmı, yapısı 

FrtUUa ue Sancalı S H T h.. K bittikten, tamamlanmış eser o • 
- Dahiliye Vekilimizin çok alkışla- uriya eyeti Şamda eza urat:a arşılandı lara.k işlemesi yoluna girdikten son-

nan nutkunda laken derun ve ra ilk defa bugün gördüm. Fabrika 
btakya meselesi iherbıde de dunıl- iyi malzeme ile kurulmUftur. Bunu 
lllUf ve bu hayati meeeıe üzerindeki vilcuda getirenler mükemmel bir e-
göriifilmilz ifade edil~. seı· meydana çıkarmak için iyi yürek 

Türk milleti bu mUhım ıneaeıe hak- 'ı ve azimle çal11mışlardır. İşin maddi 
kında ne istediğini tam&nıile biliyor. tarafı için olduğu kadar bu dost ve 
!l'ürkiyenin istediklerinde, kurulu 1 88.Jninıt tarafı için de kuranlara te • 
hak ve adalet esaslarına ve lnulıtelif 1 §ekkür etmek borcumuzdur. 
taahhUtlerimbe aykın hiçbir bokta T 
yoktur. Yalnız Fransız dostıarnnız 1 Sanayi ürlftyeıi 
meseleyi henüz kavramamışlardır. 1 Bundan sonra bu fabrikada çalı • 
Ga~telerimWie, Fransaya sevgi Ve ı §aıılara birkaç mülA.hazamı söylemek 

b L I i&terim: doetluk hiçbir zaman elden rrsı"'' -
mıyarak ve bayrak hidisesl gibi en Bizim ideallerimizin ve vatana kar-
kızdlncı hareketler karfıamda bile '1 ödemeye çalıftığnnız borçların bi • 
temkin ve itidal muhafaza edilerek ri de Türkiyeyi endilstrileştinnektir. 
yazılan yazılan Fransanm aleyhinde ~~rnleketimizin refahlı ve emniyetli 
birtakım ııe,rfyat addeden Fransızlar lStikbali için bunu şart tutuyoruz. Bu 

Jlntakyanın 'A.ai Nehrintlen rörünÜfÜ kanaatıe takip ettiğimiz siyasetin ic-
~~ıilf tamamile yanlı,tır. Biz Beyrut, s (A. A.) -Şam tMri Framız-Surlye muahedesini bma eden ra Va.aıtası Sümer Bank ve onun ilk 
ancak Suriye ve Antakyadaki Fran- ve Frantadan avdet eden Suriye heyetini cotkun tezahüratla kartıfamıt- ve mtıkemmel eseri Kayseri Bez Fab
•ız mahalll memurıarmm Fransanın tır. 200 bin kişilik bir halk kütlesi heyeti lstayonda be~ (dl.Sariye rikaeıdır. Kayseri Bez FabrlkaJUUD 

. UkA- endüstriye ve Sümer Bank eaerlerine bize kargı olan taahhiltlerınden ha- Batbakanı istasyona gelerek heyeti selimlamıttır. Heyet b wuet ~ 
berdar görünmediklerini ileri sürii - yma giderek cUmhur ba§karu ve Suriye komileri ile görilşmllştilr. bir örnek olması için hiçbir fedaklr -
yoruz. Bir de Fransanm Lilbnanlıla- lıktan çekinilmerni§tir. En iyi ma~-
ra kar,ı kullandıkları ölçüyü An- (Günün meselelerinden biri olan Antakya ve Iskenderun davası etra- nalar ve binalar, ekonomik sağlam 
ta.kya TürklUSUne karşı da kullanma- fında şehrimizdeki Antakyalı ve Iskenderunlu vatandqlarla yaptığı- esaslar ,bu fabrikada Çalıfanlarm, in-

[ Arkası 10 uncuda ] mız görüşmeleri ve aldığımız cevaplan onuncu sayfamızda okuyunuz) [Arkan 3 ilncüde] 

Akdeniz seyahati 
Gemici, ( Aılıere): Nereıine bak.an b. t .. b .. 

a/ft bir göl ır uç an ° ur uca bozuk, 
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ondra Mektubu 
: 

lngiltere Filistin Komi
Salihiyet Verdi • 

serıne ihracat Tacirleri Profesör Munk Maarif Vekili 
Deyli Ekspres "Buna Süngü Hükii- Her Tacirin Bir Vesikası M~rt~n .. Luter H.~stanesi Dün Parti lılerile 

. y h İ . .. A • Sulunacaktır Mudüru, Tıp Muessese- M 1 O metı, a ut ntıkam Hukumeti .İharacatı koruma kanununa göre, lerimizi beReniyor eşgu ldu 

D 
Tıcaret Odasınca tescil edilerek ve. Maarif Vekili Saffet Ankan, dün emeli ' Diyor sika verilmesi ica.p eden tacirlerden Alman tıp Aleminin maruf sima - Ankaradan şehrimize gelmiştir. Ve. 

• t t şimdiye kadar Odaya müracaat eden. larmd.an ~rofeaör doktor Munk bir- kil, doğruca Parti merkezine gele • 

L 
ond~a, (Hususi muhabirimizden) _ Altı aydan.. ler üç yüzü bulmuştur. Bunlara ait kaç ıtlndenberi Iatanbulda bulunu .. rek Cümhuriyet Bayramı hazırlıkla. 

. 
berı .. de .. vam eden karışıklıklara son vermek istiyen muameleler 20 Teşrinievvele kadar yor. rmı tesbit için toplanan komisyona ! 1 h k bitirildikten sonra 15 Birincikanuna Alman profesörü §ehrim~in tıp mü riyaset etmiştir. Hamla.nan tamim 

n~ı ~ere U ume~i, Filistin fevkalade komiserine büyük kadar da diğer formalitelere aifişler esseselerini alaka ile gezmiş, doktor- bütün kaza ve kollara gönderilecek_ 

salahıyetl~r . vermış ve bu salahiyetleri başkumandana Jkmal edilecek ve bu tarihten itibaren larımızla tanışmış ve Almanyaıun ta- tir • 
devretmesını kabul etmiştir. Bu salahiyetleri veren ka- evvelce olduğu gibi komisyoncu na. nıdığı Türk doktorlarile olan dostlu - Saffet Ankan, diln kendisiyle Park 
nun, kararname Kral tarafından imza olunmuş ve resmi mı altında ihracat yapılmasına mü_ funu tazelemiştir. otelinde görUşen bir arkadaşımıza 
g~zete~e neşrolunmuştur. Kararnamenin Unvanı "İda- saade edilmiyecektir . Profesör Munk intıbalarını (Türki- şunları söylemiştir : 
re. ı Örfı~e". daha çok geniş bir mahiyettedir. Çünku·· ve- Bundan sonra ihracat itleriyle ut· ıe Post) arka.da.şımıza §Öylece anlat· 

0

- Bu seferki gelişim tama,miyle } r h raşacak her tacirin bir veeika!ll ola- mıştır: parti işleri içindir. 'Üniversite hazır. 
rı en sa ,,.a .ıyetler, askeri idarenin icabında bütün mem- caktır • "-Türk milletinin eskidenberi ha- lığı tamamlanmıştır Yeni muallim ve 
lekete hakım olmasını temin ediyor. raretli bir dostuyum. Hastaneme va- profesör getirilmiyecektir. Bu deği _ 

L :Verilen •al&hiyetlerin huıluJq 

1 K ararnamenin dayandığı esas
lar §unlardır : 

1 1 - Sansür koymak ve bütün neş
riyatJ, Yuıla.n ,haritaları, pllnlan, 
fotoğrafları, muhabereleri ,muhabere 
vasıtalarını kontrol altına ala -
rak icabuıda herhangilJini yasak et-

, mek. 
2 - istenen her tahsı tevkif, tec

r t veya nefyetmek • 
3 - Bütün limanları, rıhtımları ve 

teniz hareket ve faaliyetlerini kont
rol etınek, 

4 -~Tayyare karargi.blannı ,tay
yare uğTaklarmı, deniz tayyareleri is
tasyonlarını, tayyare hareket1erini 
kontrol altına almak, 

5 :- ;sava. kara ve deniı Yoll&riyle 
naldı ıatenen insanları ve euayı 
na.kletınek , 

Üfürükçü imam 
kit vakit Türk doktorları ve Tür it bas şiklik sırf talebenin menfaati için ya. 
lan geldi. Türkiyeyi bu vasıta ile de P~l~tır. ~. l!lene mektepler ihtiyaca 
tanıdım. Fakat buraya birinci defa kafı gelmıştır. Yalnız Süleymaniye 
olarak geliyorum. Maksadım, Türk ve Üsküdar gibi kalabalık yerlerde 

Suç Sabit Görüldü, doktorl&rile olan taruııklığımı denn. iki mektep açmak ve çift tedrisat u-
3 A a Mahk" Oldu leştirmekür. sulUnil kabul etmek llzımgeldi. 

Y um Türk mealektqlanmı burada ilmi Memleketteki umumi maarif hayatı. 
Meşhut suçlar kanununun tatbi- ınüeue1elerde ve kliniklerde ış başın- muntazam bir surette ilerlemekte . 

kind~n. dün öğleye kadar geçen 60 da gördüm. TUrkiyedekl ye~i ruhu dir.,, 
saat ıçınde Istanbul tarafındaki meş- mesaiyi tam maksada. tevcih ede~ Vekil, diln, öğleden sonra da Ma-
hut suçlar . müddeiumumiliğine 60 irade kudertinin ve demir gibi um· arif Vekileü neşriyat müdürü Faik 
suçlu gelmiştir. Vasati hesapla saat tıp müesseselerine de ne d 1 ın Re§idi kabul ederek bir müddet gö -

b b
. . be k d erece ere .. U tUr •.• n aşına ır suç ısa t etmektedir . a ar sokulmut olduğunu hayret nışm ' . Bu,. ... n Anka.raya döne-

Bunlardan (25) i üçüncü sulh ve takdirle gördüm. ve cektir. 
dördüncü asliye ceza mahkemeleri T Falıül • Maaril Veicıletinin tamimi 
taraimdan muhtelif cezalara ma.h - lıtanbul ı~niversitt~ınde Maarif Vekf.leti, ilk tedrisat müf-
~ ~~~~. ~~~~-

DUn İstanbul meşhut suçlar mild- ~si ve gen~ dokt~r yeU,ürmek için redat programlan hakkında valilik -
deiumumiliğine öğleye kadar yedi evcu~ ~rtibat .numune addedilecek lere şu ta.mimi yapmı"tır: 
hadise evrakı ve suçluları verilmiş _ kadar ıyıdlr. Bır Un~veraitenin yeni "Programlar mekteplere diLğıtılır 
tir : baştan kurulması çetin bir iştir. Bu- daiıtılmaz muallimler heyetinde ba-
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Siyaset alemi 

Avrupa Sulbü 

M Blum'un Cenevreye muvasa" 
• ıatile Avrupanın büyük dev• 

let adamlarının hemen hepsi bir a· 
raya plmif ve Avrupanın mukad~ 
ratı ile al&kad&r olan konutmaların 
daha canlanması için yol açılmış bu• 
lunuyor. 

HU>er verildiiine göre, Fransa 
Başvekili Beşler konferansının bir 
an evvel toplanmasını temin için ut
raşacaktır. 

Beşler konferansının hedefi, Al • 
manyanın Ren'deki gayriaskeri muı· 
takayı işcal •tmısile hiçbir değeri 
k&lmıyan Lokarno misakı yarine t;tt 
misak yapmaktı. Fransa, Almanya. 
Belçika, lngiltere ve ıtalya tarafın. 
dan lm:zalaınacak olan bu misak Oar" 
bf Avrupada emniyet ve sulhün mes• 
nedi olacaktı. Çok geçmeden emni • 
yet ve sulhü Oarbi Avrupada sq 
lamlamanın klfi olmadıiı, emniyet 
ve sulh davasının bulunmaz bir bü ... 
tün olduğu cereyanı kuvvetlenmeğt 
başladı ve bunun neticesi olarak 
Be,ler konferansının bütün Avrupa• 
yı kucaklıyacak yeni bir anlaşma • 
nın bqlangıcı olması dU,Unüldü. 

Fakat bu dü,Unceyi tahakkuk et .. 
tirmek kolay olmadı, galiba da ko• 
lay ormıyacak. Sebebi Oarbf Avrup 
sulhünUn en esaslı Amili olan Al 
manya ile Şarki Avrupa sulhOnün e 
bellibaşlı Amili olan Sovyet Rusy 
arasındaki ayrılıktır. Bu ayrılıAı n, 

son haftalar içinde büsbütün şiddot 
lendiği &öze çarpıyor. Bu yüzde 
Sovyet Rusya ile Almanyanın bi 
masa batına &tçip aralarındaki m 
seleleri konuşup tesviye etmelerin 
yahut beynelmilel bir toplantıda kar 
şııa,ıp umumi bir misak üzerin 
blrletmelerin• imkln tasavvur olu 6 - Ticaret, ihracat, ithalat, istih

sal ve imalatı kontrol altına almak, j 
7 - BUtUn gayrimenkul emlaki ı 

müsadere, Uıtlmllk, temlik muamele
lerini yapmak, 

Bunların en milhimleri şunlardır: ~unla beraber Türk talebesindeki ia· şında.n sonuna kadar okunacaktır. 
Mümin isminde biri, sarhoş olarak tıda\ ve zeklnm bütün tabii müşkill· Programın başında ilk mektebin he

rezalet çıkarmak suçundan dört gün lere galebe edeceğine itimadım var- defi, ilk mektepte tatbik olunacak 
dır öğretim ve alıpm metodlan, her der 

hapse ve (7) lira. para cezasına ınah- · si mıyor. 
kum olmuştur. . Tıp Faktiltesi Dekanı Profesör Nu- n mfltredatrhm başmda da 0 denıi:ı Bu merkezde olan vaziyetin ısl 

8 - Her şekliyle cezai kararlan 
vermek ve suçlular bulwuıa aa bu· 
lunmasa da cesa olarak tahribat 
yapmak f 

'KanplrlılJara aon vermek i'in ••• 

B ütUn bunla.ı: Filistin fevkall • 
de komiseri ile bqkumanda

nma bütün memleketim mukaddera-
tDlI vermekte ve karıflklıklara IOD 

:verilmesini kolayl&Jtırmakta.dır. 
Esasen bütün bu salahiyetlerin ve

rilmesinden istihdaf olunan mak • 
11atlarm biri de budur. İkinci maksat 
Filistinde emniyeti sağlamlamak ve 
tiklyetleri tahkik için tayin olunan 
heyetin çalışmasına yol açmaktır. 

Londra matbuatı verilen karan 
tasvip etmekte ve hükftmetin ancak 
Abn tükendikten aonra bu karan 
verdiğini söylemektedirler . 

"lntilıam lr.üJnimeti!,; 

D eyli Ekspres bu münasebetle 
yazdığı kısa bir başmakale

de vaziyeti şu ıekilde tasvir ediyor: 

Dördüncü asliye ceza mahkemesi. rettin Ali beni bUyUk bir nezaketle tedrisinde takip olunması lazımgelen hına çare bulunup bulunmadıiı 
k b 1 t' noktalar tesbit olunmuştur. tık mek- . 

dün Hekimoğlu Alipaşa camiinin i- a u et ı ve bu mükemmel müesse- tepten beklenen gayelerin tahakkuk ıosteren bir allmet yoktur. 

l 
.
1 

· mamı Yusufu iki tY on l]eş ~ haj>· seyi bana gösterdi . ettirilmesi i in müfredat pro.,,.,..mm- ÇU~kU Avrupanın hem ,.rkınd 
n6', terenin Filiatindelii lnnf. se ve M u}a l:ara cezasına ma-ı..t..s..: ; .G. ü>Jı~ ıi,Y.ahtımden de çok e·- hem garbında sulhUn teminine lrn 

l 
. L_ ____ J !' •uıı:um da tesbit edilen bu esasların azami 

ue fen 1n1mam:ram Genenif.,~ etnıi9t!ı ".i'<1Ma~a:•-· ı'n ·J .Ao...a...r..-..& IQUtehatıaia aldu~O......ı..:.."1.a+enhnl- c.U... .. .. .. , kan bulun"!adı ı .farzedilerek yaln• 

"İn&iltert Filistin.e Jıir_dilrta.tör şube memurlarından Muzaffer lmam lu profesör Abdülkadir, Süreyya, 
dikti. Oradaki askeri kümandan ge- Yusu!un ,;firurukçUii'm yapiiğllıi gf - 'Mim IQmal gibi mai'uf- pfMesörle -
neral Dill bundan böyle aansilr koya- renmiş ve on beş gün kadar evini ta- rin, Riedez, Deike ve Vieting gibi 
cak ,müsadere edecek, kimi isterse rassut etmiştir. Nihayet evvelki sa - Alınan profesörlerin burada bırak • 
yakalayıp hapsedecek, yahut sürgü _ bah ikinci şube memurlann'dan polis tıklan Alman usullerine ait an'anevi 
ne gönderecek, ya.but imha edecek, Nimet ile ikinci komiser Vehibe, t • ruhu idame ettiklerini gördüm. Bu 
isterse idam hükümleri verecek ve marn Yusufun evine gitmişler ve müessesenin müdürleri ve Haydar -
hükümleri temyiz edilmiyecek. Buna kendilerine muska yazılmasını ve U- paşa hastanesinin Almanyada da ma 
süngU hUkO.meti, intikam hilkilmeti ftlrülmelerini istemişler. Polis evvelce nıf Direktörli profesör doktor Tev
demek gerektir. Bununla beraber bu- 995,988 numaralı bir kağıt liranın fik Salinı benimle refikam için bir 
gUn Filistinde katillerin bıçağı hU • numarasını da almış ve bu iki kadın davet tertibi nezaketinde bulundu-

küm sürdüğü için bu yeni hükO.met, polise vermi,tir . ıar. 
ondan daha ileridir., ' lmam Yusuf bunları okumıya ka· Tilrk doktorlannm en kıdemlisi 

rar vermiş. Bayanlar kendisine bir bulunan eaki cerrahlık üstadı profe· 
. Ş~di yegi.n~. ee~, bu yeni ted • lira uzatmışlar. İmam: sör doktor Cemil Paşayı ziyaretim-

bırlenn verecegı netıcedir. Maksat, "-Ben muska da yazacağım, ida- den çok memnun oldum. Bu profe
sür'atle tahakkuk eder ve ortalıkta re etmez . ., demi,, bir güm\lf lira da- ıörUn ismi Türk hudutları haricin • 
emniyet teessüs eder se tahkik bey - ha almış ve okumıya bqlamış. Bu de de nıaruf olduğu gibi Saraybur • 
etinin bu ay içinde faaliyete geçerek sırada komiser Necıneddinle, Muzaf • nunda kurduğu parkla lstanbulda 
şikayetleri dinlemesi ve rapor hazır- fer içeriye girmişler ve bu UfUrllkçU- ebedi bir hatıra bırakmıştır.,, 
laması beklenir • lilğil cilrmil mefhut halinde teabit et· ProfesBr Munk lstanbulda Türk 

mişlerdir . dostlarından gördUğü misafirperver-

Bundan böyle ilk mekteplerimiZin lbütüıi'if"gfetüb Vt'"'llhşnn faaliyetleri lamlanmasına dikilen m!nialar vat: 

bu esaslara göre yürütülecektir . Bu maniaların en mühimmi Fran 
Rusya misakıdır. Almanya Fran 

Tıp Kongresi 
Kongreyi Sıhhiye Vekili 

8 zzat Açacak 

il• anlaşmak içm bu misakın feshi 

istiyor ve bu misak fesholunmadı 

ça Fransa ile anlaşamıyacağını g 
teren bir vaziyet alıyor. Fransa bu 

mukabil Rusya ile imzaladığı mis 

tan v&21eç9"1iyecejini ve Alrnany 

nın müthit teslihatına kartı an 

bu misak il• karfı ıelebileceıini , .. 

termektedlr. 

Hullla Avrupadaki vaziyet için 

den kolay kolay çıkılamıyaçak bi 
mahiyet almaktadır. 

Sahtekarlık 
! H } ç k lmam Yusuf, orada yalnız: lik ve nezaket hakkında çok hara -a içte ö üntü .. _Ben muska yazmadnn. Bunla- retli kelimelerle teşekkürde bulun • 

ra şöyle bir defa .. püf püf'' diyerek mu,tur. Alman profesörü buradan 
üfledim :demiştir. Aldığı'. numarası j\nkaraya hareket etmiştir. Orada 
tesbit edılmit para da cebmde çıkını' nıilesseselerimizi dolaşacaktır • 

Dördüncü Balkan tıp kongreai ha· 
zırlıkları devam etmektedir. Kongre· 
ye iştirak edecek murahhaalar bu • 
günlerde fehriınize tamamen gelmi§ 
bulunacaklardır. 7 Teşrini evvel çar· 
şa.mba gUnU kongre Yıldız Sarayında 
Sıhhat ve lc;timai Muavenet Vekili 
Profesör Refik Saydam tarafından 
açılacaktır. tımt içtlmalar 7 teorini
evvel saat 15,35, 8 Teşrinievvel saat 
10.30, 9 Teşrinievvel saat 10.30 
da 10 Teşrinievvel aa.at 10.30 
da yapılacaktır . 

8 Teşrinievvel ıaat 16,30 içtimaı 
Üniversitede olacaktır • 

C.n•vrede bu meseleyi haJ için 
lıtan ıiyaset ric~linin itin içnid 
9ıkm&1a yarayacak bir çare bulur 
larsa bUyUk bir eıtr batarmıf say 
lırlar. 

tJmar Rıso DOCRUL 

Çiftlik Satıp Birkaç 
Muhaciri aldatmışlar 
Bulgaristandan gelen bazı muha -

eirlere karşı sahtekarlık ya,pan bir 
takım şahıslar hakkında alakadar 
makamlara ihbarlar yapılıruştır. 

th'bara göre, bundan altı yıl evvel 
memleketimize göç eden muhacirler
den bazılannm önUne Uç kiti düpıtlf 
ve onlara Beykozda bir çiftliği almak 
lliıere tavassut etmişlerdir. Muhacir
ler keneli aralarında mühim miktarda 
para toplamışlar ve mütevusıtlara 

verml~lerdir • 

Madan dört sene geçince Zira.at 

Bankaamdan muhacirlere bir ihbar • 
name gel.mil ve bankaya 25.000 lira
nın ödenmesi iatenmif ve para öden
meyince de çiftlik satılığa çıkarılnut

tır. 

Anlqıldığma göre, bu pluslar mal 
aahibine 12.000 lira vermişler ve 
ban.kaya da çiftliği 25,000 liraya ipo· 
te°k ederek muhacirler yerine, kendi 
namlarına geçirmişlerdir. Bu hususta 
tahkikat yapılmaktadır. 

Rıhtımlar Yapılıncaya 
Kadar Acele Tedbir 

Alınacak 
Şehircilik mütehassısı Prust yap • 

tığı tetkikler sırasında bilhassa Ha
liç sahillerinin çöküntüsü üzerinde e
hemmiyetle durmuştur. Prust, ala .. 
kadarlara, plA.ııdan evvel, bu sahille
rin çökUntüsünUn önüne geçilmesi 
için tedbirler alınmasını tavsiye et • 
miftir. 

tır. 

Mahkeme bütün şahitleri dinledik
ten sonra imamı 3 ay hapse mahkftm . 
etmiştir. Yaşı 67 olduğu için :rnahkft
miyetinin altıda biri indiril~tir. 

Bunlardan başka, Ali adlı bir ha
mal Uç giln hapse ve bir Ura para 
cezasına, tstavrl oğlu Aristofili bir 
aya mahkftm olmuşlardır • 

Dün Beyoğlu müddeiumumilifine 
30 kadar suçlu gelmiştir. Bunlardan 
altısı hakkında hUküm verilmiştir . 

Milli Müdafaa Vekili 
lnönü kampı kapandı MilU Mildaiaa Vekili General 

TUrk Kuşu tarafından lnönUnde :mn ö-", A k d h...1-ı--
kurul 

"ksek lk t k ı ~P n ara an şe nı~ 
an yu ye en .a ışr anıp miştir. Bostancıdaki köşküne in 

kapanmıştır. 937 yılı ilkbaharında Vekil dtln hrimizd b b 
yine nazari pllnöristlik derslerine ziya tl fe ..... _._ e azr 

b 
.... ı k d ln" Und re er yap~"6& · 
"9'a.naca ve yazın a on e General Özalp, bir muharririm' 

kamp kurulacaktır • lstanbula latirahat için ve hwıust 

Sanayi Umum Müdürü 
•ehrimizde tetkikler yapıyor 
San&yi umum müdürü Sabri dün 

Ank&radan eehrimize gelmiştir. Sab
ri, ıe hrimizde küçük sanayi erbabiy-
le tenıwarda bulunacak ve bunlann Müzelerde yeni in..-t 
arzu Ye dilekerini teebit edecektir. KUltür Bakanlığı, .A.akerl MU. ö-

surette geldiğini s6ylemiştir. Ve 
pazartesi günü tekrar Ankaraya 
necektir. 

lktıaat Veklleti küçük sanayi er- nünde inşa fdilen kimya !lbor&tuvan babına ait dileklerin yerine getiril. na Ulveten bir fototraf atelyeısi ile ------=------• 
rnesl için tedbirler almağa karar ver- mellju ve heykeltratl dairesi yaptır
rniştir • maya karar vennif ve tahsisatını da. 

Sanayi Umum 'MUdUrtı, buradan ayırmı,tır. Yeni yapılacak dairelerin 
sursaya da gidecek ve tetkiklerini ketlflerl bltini,ıtr. Ya.kında inp.ata. 
bir raporıa vekllete bildirecektir. bqlanacaktır. 

Bi RKAÇ 
SATIRLA 

Haliç sahillerindeki çökUntü son 
yirmi aenedir çoğalmıştır. Çöküntti 
daha fazla Balıkhaneden Unkapanı 
köprüaUne kadar olan mmtakada gö
rülmektedir. Rıhtmı yapılıncıya ka
dar bazı tedbirler alınması tekarrür 

Erkek kıyafetinde gezen km 
Erkek kıyafetine girerek Rem.ıiye 

isminde bir kadınla nişanlanmak la· 
etmi§tir. tiyen Melekzadm ıok&k ortaamda ~rn~:::;::::::;:==::==:=:================ı ~ 

Gazi köprüsü İnfaah Remziyeye tekrar tecam ettiji ya- ~~uu,· ..... : ~==_ H Ati Al 
Gazi köprüsünün her iki başındaki zılmıştJ • .... ~ ~ J ~ .... ~T~ 

s&hanm meydanlık haline getirilme- Remziye, kendiaiyle görüfell bir 

O eldldar kırvmda vergi 
larmı t.et.klk komsyonu 

vedllmlltlr. Komlayonun elindeki 
rü İstanbul mıntakuı itinalan 
kik kolnlayoam devredllmiştlr • 

* 
al kararlqtırılmıştır. Belediye fen muharririmize demietir ki : 

1 
... - ·---·-"\ ;ı. 

heyeti ta.rafından bu hususta yapılan ''- 'Melekza.t, kabili tecil olmamak 
4 Te;t~~;eı 9ugünkü Hava : KAP ALI, Y AulŞLI 

tetkikatın neticesi bir rapor halinde llzere 3 gUn h~pe mahldlın olmuttu. D"un~'b;;h seçmlıttr. Sabahle7tn 
gehirailik mütehusısı Prusta veril. Cezasmı çektikten sonra, bir ıt1n ... t Jedi bQ,uk raddelarinde ~ur ba1-I 10 qncu a~ Gün: 371 Hııır: ısa 
mittir · tekrar tecavilzUne uğradım. Zabıta • ıamıı. u.at sekizde Y•iıım kesafeti artnnı- 1355 Hicri 1352 Rııiof 

• tir'· Yaizt ıonradan bafiflemit, SHt on 

Y uplllavya, m\lhbn 
maden kömürü almak 

allkadarlara mtllua&tta buhm 
tur. Bu talep t.tklk edUdlkteD 
ra tıeınulan strlfl1eaektlr. 

• Mütehassıs Pnıst, raporu mahal • nm mUdahtleel ttzerine bu tea&vill iki,.. kadar ıllrmiittllr. Rasat mırkulerin· Rec:ep: 17 ıg B1ldl 
llnde tatbik etmeğe başlamıştır. hldlseal mahkemeye abetmit bulu- den alm&I\ ınaltımata ıöre, bqihı ?e bava Gltneı: 11,00 - Ölle: 11.0S . 

So
vvet Bu"-=~t.. Elçı·ıı" oeliyor . . . Be d al w bul d .. ».. kapalı ve lrnmen ,.tqhdır. İkindi: 15,19 - AJqamı 17,47 M aaJllmJer b

1

..ı
1

.ıı:.an1n dUn 
• J ~YA • Pruıt, kat'I kararını vermce ıstım- nuyor. n en acagı un ~.. Dü' - .1..:: h ııc..,.,. DAU ava Yatsı: 19,19 - tmallı:: 4,21 kararl ttnl f 

Mezunen Rusyada bulunan Sovyet llkata başlanacaktır. Köprü 1939 se- hakkındaki iddiaaı doğru . olınadıtı Dün tıa:\'ll tazyiki 759, hararet en cok 20, -·--- ·----------~ masr aş an f'V 
Jlllyllk E!ç!ııl Karahan ..ıı gllnll şoh- nesi ortalarmda ikmal edildltı vakit gibi, mahk~mlyettoıı IODra beraber "' u 17. ~ .tu>iki 12,7, riltubet BucW '"""''" ......,,. kapahdı< ,. , • . de koaıınol -~ golınodlj!ltl 

-=----.1wı.ııas;uu;~~k~b!.!:!ur!..:a~d:!!a~n~da~An~k~a~r~a:!.;.ya~~bu~m~ey~d~anl~a~r_d~a~tam~~a~m~iy~I:e_:tan:::zı:':m~Y:a;.:şa~d=ıgı~~ ,:m:ız:.aı:ıy:ol~u~n~d~ak~i~be=y~a=na=t~tal'4.:.ı·~ı~oo :!i~;~~t~~va :~.~':.~~.~;::~::: ~·: ... ":~·~:: ~: .. f!d ..... Um_..lştl ..... r ....................... ....,..., 
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Frangın Sukutundan Sonra 1 '- NASIL vAzıvoRuz1 

"Yunanistan Balkan 

Leydi Makbet rolünde Nepyir 

Pahalılıgv ı Karşılamak ~er~;:ı~a~b::'a:;::~:;:8~~ 
her zamankinden yil'k8ek ve harikı 

I• • T db• Al Zade idi.- Refik Ahnıet ScvcngiZ 

· Antant.na Sadıktlr ,, 
Başvekil Metaksas, Krallık T ahhnı 

Takviye Edeceğini Söylüyor 
• 'Atlna, s (Hususi) - Dün yapdlll büyük nümayişler 811"88mda beya-

natta bnlunan Başvekil Metakılut hlikfımetlnln slyasettni l~ etmiş ve 
··rekll bir surette alkışlanmıştlt· Yunan Başvekili, Od ay once Yuna -

• 
8~ tanm komtlıılmı tehlikesine maruz kaldığım, komünistlerin beynel • 
:eı bir teşekküle tibl olduJdamu anlattıktan &onra iç siyasada korpo

tH teşkilat ,-ueuda getlril,ceğlni, ve kralbk tahtım takviye edeceğini 
' :.atmış, daha 90lll'& yenl devlet rejlminln memleket lstlldillni bütün 

,·arblı De müdafaa ed~ söylemi§, Balkan antantındaıı bahseder • 
ken I'unanlstanm anı-nta sadık kalan.ğou söyl~, daha sonra Yu
nanistarun hiç bir kiJlllM'Ye dilpnan olmadığını, fakat muharebeye icbar 
edildiği takdirde mDlf kuvvetlerin vulfelerlnl yapmağa hazlr olduğunu 
Uave etmiştir. 

et Grandi Değişiyor Alman T eslihah 
-

a· Faşist Partisi Genel ilk Saffı Harp Gemisi 
" Sekreterliğine Geliyor indirildi 
t· Roın&. 3 (A.A.) - Kuvvetle dola- Berlin, 3 (A.A.) - 26 bin tonluk 

n ,ayialara göre, İtalyanın Londra Scharnhorst ismindeki .ilk Alman saf 
0
; :yÜk elçisi Grandi Faşist .parti ge- fi h~.ge':11~si ~u~n Vılhelmhafen,de 

el sekreterliğine tayin edilecek ve deıme ındırılmıştir. 
' .. 11 : .. 1 • b al ıimdiki sekreter Starace iç~en a • A,Jıeri mıntak ar 
" kanlığma geçecektir • Paris, 3 (A.A.) - Berlinden res-
11 • d ğu göre Alman-ftalya Krallığı men teyıt olun u na • 
"' R 3 (A A ) - İtalya krallığı - ya 12 ukerl mıntakaya ayrılmıştır. 
t oma, · · . 

nm bir imparatorluğa ve hükfunet Bu mmtakalar şunlardır· . . 
." reialiğinin de bir 3ansöliyeliğe tah - Könipberg, Stetting, Berlın, Leıp-
1 • • mevzuu bahsolmaktadır • zig, Ulm, Minater, Munchen, Breslau, 
....,yın Kassel, Altona, Hanovre ve Coblence. 

r• Nafıa Vekil~ lzmir~e . Şanghayda Vazi-
def tzmir, 3 (Hususı muhabınmız- • • 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

F ransız milli müdafaa 
daimi komitesi Oala

dier'in ba,kanlığı altında top· 
lanmıttır. Komite, milletin 
harp halinde te?kili.tlandırıl
ması hakkındaki kanun pro
jesini tetkik etmiftir. Dala
dier bu projenin parlA.mento 
tarafından tasvibini istiye
cel<tir. 

••• 
M ons kömür madenlerin-

de bir infilak olmuş 

ve 4 kiti ölmüştür. 34 yaralı 
vardır. 12 amele bir galeride 
hlli mahsur bulunmaktadır. 

• • • 
• alyada yeni tayyare a-
l alnlarının inşası ve şim· 

diki tesisatın genişletilmesi 

için 1936 bütçesine 80 milyon 
liret ilave edilmiştir. 

• • • 
L ondrada lngiliz faşist-

leri bugün bir yürüyüş 
yapacaklaröır. Buna mukabil 
müstakil amele de bir nüma
yiş hazırlamaktadır. 

••• 
G elecek ayın on beşinde 

lngilterenin Akdeniz 
donanmasına mensup bir filo 
Yunan sularına ıelerek ma • 
nevralar yapacaktır. 

• • • 

B ulgaristanın istiklali ve 
Kralın tahta çıkışının 

yıldönümü dün ayni zamanda 
ve parlak bir tarzda tesit o
lunmuştur. 

""cıen) _Nafia vekili Ali Çetinkaya.. yet Haylı Gergın 
~refakatinde Zonguldak meb'usu Ha • --=-----=:::ıı=o-----

ı"' ıil, Afyon meb'usu Hayd~r, Şö~e~ ç· liler Mütemadiyen İngiltere Daima 
ve Köprüler Umum Müdür muavını ın ' . . l 

.,Emin olduğu halde Ayvalıktan bu • Asker T ahşıd Edıyor ar Üstün olacak ! 
• viin FUUtt 4.5 dP. l'IAhri.mize ~di. Me- n 0 TP' a "' < • & .\ - ÇnnP. • 

ı~e k8Jlılandı. hayda vaziyet bir hayli gergindir. 
r.{ ·. · Çinliler Nankin • Şanghay ve Şang -
r ''Lavrem,, namına bir abide hay • Khankeu hatıan Ur.erinde mil-

dikildi him miktarda asker tahtit eımı,ıer -
Londra, 3 (Radyo) _ Eski Har- dir. Şanghay Japon mehafili bu ha~ -

larda toplanmış olan Çin kuvvetlerı -
i 1·ye Nazın .Mister Çurçil, bugün ld - tah 

· 75 000 tr: .. ; akın o ugunu ı"\rıefhur lngiliz caBuau namına yapı- n~ · ~~ye Y 
· abidenin küşat merasimini yap- mm etmektedırler. . . . 
,,1nıştır. Çurçil, bir nutuk eöyliyerek Tokyo Ingiliz Büyük Elçısı ıle M. 
~vrensin dostları için ve ~emlek~t A.rita arasında yapılan kon~şmayı ~a 
Jçin bir kayıp olduğunu, Ingilterenm tırlatan Röyter Ajansının dıplomatı~ 

udafaa işlerile ve Araplarla mtına muhabiri, 1ngilterenin Uzak Şarktakı 
.. ,betlerinin ehemmiyetli bir safhaya buhranla ali.kadar olmadığı hakkında 
0 prdiği bu sırada Uvrensin ziyamı ki haberin yanlış olduğunu yazmak

'aaha fazla hissettiğini anlatmıştır. tadır. .,,.,..... 

Mister Çemberlayn, Son 
Nufkunda Böyle diyor 

Londra, 3 (Radyo) - Mu • 
hafazakarların yıllık toplantııın
da Maliye Nazırı Çemberlayn 
ıöz ahnıt ve Batvekil Miıter 
Baldvinin iıtifa f&yİalama mu • 
kabele ederek parlamentonun 
toplanmıya batlıyacağı ıırada 
B&fvekilin de vazifesi batında o
lacağını ıöylemittir. İngiltere • 
nin teılihat programında hah • 
seden Miıter Çemberlayn, de • 
mittir ki: 

"Teslihat programımız tamamlan· 
bif 

Pariste B .. Mu·· hı·m dığı zaman donanmamız, bütün me-

ugu n nafiimizi müdafaaya kadir vaziyette 
olacaktır. Ordumuz, gerçi Avrupa 

Çarpışmalar B ki • ordulan gibi sayıca büyük olmıya • e enıyor cak, fakat en modem vasıtalarla mil 
cehhez kuvvetli bir ordu sıfatile vazi· 

çın e ır ınıyor K~~~:~~~0;!!~ ruhla•• derken n 
iıtemıı pek anlaırlmıyor ama elhak ediban 

Fransa ve İsviçrede Gümrük 
Resimleri Tenzil Edildi 

ıöylemiıt 
'le 

Pariı, 3 (A.A.) - Ekonomi Bakanlığında fiyatların 
mürakabeıi için teıkil olunan gümrük komisyonu hak • 
kındaki kanun bugün resmi gazetede çıkmıttır. Blı ko • 
misyon eşya fiyatlarının yükselmesine mani olmak icin 
münıaail ecnebi mallarını mebzul miktarda piyasaya dö
kecektir. Keza komisyon ithal ve ruhsatiye resimlerinin 
indirilmesini ve kontenjanların daha serbestleştirilmesi • 
ni ve hatta büsbütün kaldınhnasmı bakanlığa teklif ede
cektir. 

Pari• Kıymetler Borıcuınila 
Paris 3, (A.A.) - Kıymetler Bor

sası dün büyük bir kalabalıkla nor
mal şekilde işe bqlamıştır. Borsa a
çılır açılmaz acenta müstahdemleri a 
deta mubayaa emirlerine boğulmuş -
tardır. Hemen bütün kıymetler, par
lamento tarafından kabul edilen fran 
gm devaluasyonuna ait kanunun te • 
sirile son derece tereffWer kaydet • 
mişlerdir. 

Kambiyo piyasasında bütUn döviz • 
ter kuvvetli bir tereffü göstermiştir 
Yalnız İsviçre frangı son resmi fiyat
lar civarında dolaşmaktadır. 

l•viçre gümrük ramini 
auılttı 

Bern, 3 (A.A.) - İsviçre HükQ -
meti bugün verdiği bir kararla bir
çok eşyaya ait gümrUk resimlerini ta
mamile ve diğerlerini de yüzde 50 ili 
75 arasında azaltmıştır. 

Amerika M erke~ Bankaaının 
altınları 

Vaşington 3, (A.A.) - Amerika 
Merkez Bankasının altın mevcudu bır 
rekor teşkil eden 845 milyon dolan 
bulmuştur. 

Çalı Hülnimetinin tasavvuru 

Silahsızlanma 
Konferansında 

Necmeddin Sadık 
Reis Vekilliğine 

Seçildi 
Cenevre, 3 (Hususi) -

Konsey dünkü toplantısında 

ıayridaimi iki yeni azalığın 
muvakkaten ihdasına karar 
vermi,tir. Assamblenin bu iç
timaında bu azalıklar için in
tihap yapılacaktır. 

Assamble, Oçüncü Silah- 1 
sızlanma Konferansı kom is-
yonunu teşkil etmiş, Norveç 
murahhası Lanıe'yi komis
yon reisliğine, Türk murah
hası Necmettin Sadığı reis 
vekilliğine seçmiştir. Komis
yon bugün de toplanacaktır. 

Konsey pazartesi ıünü Po
lonyanın Danzigle münase
betlerinin normal bir şekil
de devamını temine çalışa-

• 

• 

Adliye Vekili ile etraflı bir k 
n~ma yaptık. - TAN t. ıo.1936 

"Yapmak" fiilinin her yere ırırhlesine bi 
tiırlu alışamıyorum. Dotnıfuk hazan on 
ku1Ianmak zaruri oluyor; a at "konu~ 
mak" dururken "konuım• 11Pırtalc:" ııc 0 • 

luyor? 
~ 

Bu mezhebin §eyhi miiridlerınc bir 
nutuk uerdi .•. - AKŞAM, 1· ıo. 19[}6 

"tatar", 'ba1! Frank nutku bazan ,,. ad an da 
"ven'r Turk bir zamanlar ır .ı ederdi • ·" · rapÇa"ak· ,, ' ıimdı "soyler." Kelimenın a ek" { rna-
nasmr düşuniıp ''nutuk ıoylem Halb11linin 
bir haıiv olacafmı sanıyonıl• dak~kı o 
kelime, bizim dilimizde, arapç& 1rıden 
ayn bir mana almıştır. 

* 

Gedikli 
Mektepleri 

Bu Yıl Ortamektep 
Derecesine Çıkarıldı 
Ankara, 3 (Hususi muhabirim.iz " 

den) - Gedikli Küçük Zabit:·~ ..... ~ 
tepleri bu sene ilkmektep derecesin· 
den ortamektep derecesine çıkartı!· 
mıştır. Gedikli KUçUk Zabit Mekteb., 
biri ihzari, biri orta olmak üzere 
dört sınıflı olacaktır. Ihzari sınıfın& 
Ü" ~ sınıflı ilkmektep mezunlan, 
ta birinci sınıfına beş sınıflı ilkmek• 
tep mezunlan alınacaktır. Milli :Mil· 
dafaa Bakanlığı mekteplere taJebe 
kabul şartlarile ders programlan 
hakkında bir talimatname hazırla • 
maktadır . 

fürkTabiiyetine Girmek 
isteyenler için 

Asiler Büyük Ha- Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
lıtanbul Bor•cuınJa Kaçak olarak veya muntazam pasa-

Prag 3, (A.A.) - Havas Ajansm • 
dan: İyi haber alan mehatfl, hUkCıme 
tlii çeköiiloftlrya aovızliil ~ ıo- ·~ 

niabetinde kıymetten dUfilrmek tuav 
vurunda bulunduğunu zannetmekte -
dirler. 

caktır.~.~.-.....--~ .... 
'• > 1 1 

Merkez Bankası, dün isterlinge ztrlık y aptyorlar portla memleketimize gelenlerin mu· 
621 - 624 kuruş fiat teebit etmi§tır. hacir sayılamıyacağı, kendilerine ta.-
Borsada dolar, Fransız frangı, bel- [Brşı 1 incide] biiyet beyannamesi imza ettirilcmiyc-
ga, drahmi, İsviçre frangı, leva, fio- lamıdan binlerce uker geçirmeleri ceği bildirilmiştir. Bunlar Türk t:a
rin, Çek kronu, ailing' , peleta., mark, de bu hazırbkJarma d-•ıı.•et etm kt 

v cuw e e- biiyetine girmek isterlerse yurda na .. ziloti (Lehistan), pengu (Macar), dlr. llüldunet donanmuı, bu sevki • 
dinar, ruble ve lsveç kronu üzerinde yata m&nl olmak için şimalden boğa- sıl ve ne zaman geldikleri, burada ak-
muaıneleler yapılmıştır. za doğru hareket etmiş olduğu haber rabalan, memleketleriyle de alaka • 

Diğer dövizlerden muamele olma- verildiğinden Ud tam arasında bil' ları olup olmadığı ve Türk vatandaş .. 
mıştır. Fransız frangı dün bir mik- deniz muharebesinin vukuu beklen - lığına alınmalarında mahzur bulunuP. 
tar daha düşerek bir Türk lirasına mektedlr. bulunmadığı tahkik edilecektir • 
karşı 17,07 de kapanmıştır. Frangın Asilerin kuvvetleri hükumetin 
bu düşüşü eski fiatma göre yüzde tayyare karargahlarını tahrip için 
kırkı geçmektedir. bir tayyare hücumu yapmışlarsa da İsmet İnönünün 

İhtisasları 
Borsanın esham ve tahvillt kıs- hUk<tmet mahafili hücumun hUkU • 

mmda da hararetli satJlla.r olmak • met tayyareleri ve tayyare toplan ta.. 
tadır. Esham ve tahvilat fiatlan rafından püskilrtüldUğUnü haber ve. 
dün de yükselmekte devam ebniştir. riyor. HükOmet Madridin şimali şar- [Başı l incide] 
ÜnitUrk 23,32,5 dan muamele gör • kındaki cephede de asileri püskürt- san ve işçi olarak, en iyi hayat ve 

Komünı·stler Bu·· yük Tezahürat miz her noktai nazardan birinci de. 
recede olacak ve başkalarına nisbetle 

Yapacaklar, Sosyalistler de Mu- tili bir vaziyette kalmıyacaktır. 

müş, Anadolu tahvilatı 42,80, Merkez tüğünU bildiriyor. istirahat şartları düşünülmüştür, 
Bankası hisse senetleri de 92,25 e ka- Barselonada isyanı hazırlamak 
d . Her feyde örnek ar Yilkselmiktır · suçundan muhakeme olunan birkaç 

felerini yapacaktır. Hava kuvvetleri· 

Mister Çemberlayn de, Mister Sa· 
Vekaletin teblifi bekleniyor kişi bugün idama mahkum edilmiştir. Büyük, küçük bu fabrikada çalı. 
Ticaret Odası riyaset divanı dün Hükumet kuvvetJ,eri Toledonun su- şanların tek vazifeleri onu, milletin l" kabil Nümayişe Hazırlanıyorlar muel Hor gibi amele partisinin mü· 

J dafaa meselesinde muhtelif bir vazi· 
Pari•· 3 (Tan) - Buıün Pariıte aailarla aollar aruında ~irta. yet almamasını tavsiye etmietir. 

sabah toplanmDJ ve frank dolayısiyle kutundan sonra asiler tarafından iş.. örnek bir milli müessesesi haline ge
ticart vaziyetteki tebeddUlleri tetkik gal olunan Bargos köyüne karşı tirmektir. Fabrika olarak önıek 
etmiştir. sür'atle taarruza hazırlanmaktadır - san'atta, teknikte, ekonomide huli.s~ 

~ kavgalar vukuu beıdendiii için bük6met icap eden tedbırle- lfçİ partainin karan 
ı:tnntbr· Hidiıe fU tekilde bazırla.nmıt bulunuyor: 

e K aıüniıtler yarın (bugün) tezahürat yapmayı kararl•t!ır • Londra, 3 (A.A.) - Nasyonal i§çi 
~111 ı:rdır· Miralay de la. Rok'un eskiden "Haçlıaalip", ~im~ı ~~ partisinin icra komitesi, işçi partisi· 

f l Parti" adını l&ffY&n partisinin de buna mukabtl bır nu- ni bugünkü hükümetin kabiliyetsiz· 
ıya ·ı· ed"l • . ligı-·ni ve sulhe dair olan vaitlerini tut· 
yı.f yapacaiı ı an ı nıııtır. 

mamasını teşhir ve takbih maksadile 
. 'b·rın· e muhalif olan bu iki p . d. f . tt bul Bın ı mda. çarpışmalar vuku • bik olunacaktır. Bu çalışma yerlen • mütema ı aalıye e unmıya ve 

uvvet ar~ }maktadır. Buna mey. I nin işçiler tarafından işgaline muha· i§çi partisi tarafından tavsiye edilen 
11dan kor u k için zabıta, jandar - lefet için hükümet tarafından alın~ beynelmilel müspet politikayı kabul 

verme~ef kıtaatı tarafından ve meb'usan meclisinde frangın dil· etmek lüzumunu izhara davet etmiş· 
ve mediu .

1
a 

1~ ,.;.. Fransız sosyal ftirülmesine ait münakaşalar sırasın· tir • 
. e mışı.u· . ed. -----------vı~ .. alist ve komünistleri da Blum taraf mdan tekrar teyıt 1-

~ dun S:y ttiği karan illn et • len taahhüdün ilk tatbikatıdır. Pat • 
den kab . .e taraftarlarının mu- rontarla müstahdemin sendikaları a -

Dün gece Çarşıkapıda 
Bir Ev Yandı • jiş .ve .yarın ıç~ v bir b e- raaında itilif edilenler müstesna, 

bil bır nUmayışe ~~ grev ekseriyet itibarile Şanzelize ve Dün gece saat 24: de Çar,ıkapıda 
ame neşreylenıiştir· Bulvarlardaki müesseselerde olmuş • Doğramacılar sokağında 15 numara 

Grevcilerle macaılele tur. Otellerin çoğu alman tedbirler ıı marangoz . dükk~ından yangın 
.JP . 3 (A.A) _Zabıta, müs • aayesinde grevden masun kalmIŞtır. çıkmıştır. Bına, Aga Mehmet ve or· 
"'hı:~ tarafı~dan işgal edilmiş o- 8 . I b "L-J .Lh _.ev tağı Envere aittir. Ateşin, dllkki.n 

11 d ır a n1CUC1a uu a • · d n çıktığı ve tali.şlann tu· n kahve, lokanıa ve ote er en grev Marsilya 3, (A.A ) _ Demiryolu kısmın a .. .. . . . 
)eri zorla ç1kartmaktadır. Tahliye· malzemesi fabrikasın~ mensup 800 a.- tu;.r:ı:ıs1rı:~:!1~~:;n~~~ı~

Şan7ıelize taraflarından ba§lan- mele, bir arkadaşlarmm işten çıkar~- le ıgı ~ t~ısmındaki odalar kısmen 
~ş ve hiçbir hadise olmamıştır. Ay- masını protesto etmek maksadile nan:k:n sonra söndürülmüştür , 

tedbir diğer mahallelerde de tat • grev ilan etm.i§tir. yan 

Oda her gUn bu şekilde topla.na - lar • iyi işlemede örnek..... Bunlar kadar 
r&k günlük vaziyetleri vekllete bil - "Ademi müdahale kararı mühim olan intizamda, çahşkanhk-
direcektir • çiğneniyor ta, disiplinde, örnek bir fabrika ...• 

Frangın Bukutundan zarara uğra- Cenevre, 3 (Hususi) - İspanyol Ve hepsinden mühim olarak bir 
yan ihracatçılarm müracaatı üzeri - delegasyonu, bugün yeni bir beyan- milli müessese ruhunda, CUmhuri .. 
ne Oda tarafından bunlara yardım name neşretmiştir. Bu beyannamede yetçi, milliyetçi kültürü ile Anadolu 
yapılması hakkında vekilete çekilen ezcümle deniliyor ki : ortasında medenI ve manevi bir kal 
telgrafa henüz bir cevap gelmemiştir. 29 eylülde 12 büyük Alman tay • gibi sağlam karakterde olması la~ 
Tüccarlar vaziyetlerinin aydınlan - yaresi Tetuana gelmiş ve Legion zımdır. 
ması için cevabı merakla beklemek - Etrangere alayının Sevillaya naklin- Kayseri Bez fabrikası Tü·rk· 
tedirler • ·1r h ıye 

de kullanılmıştır . mı 1 ayatında kendi an'anesini kur-
Veka.Ietin bu hususta yarm bir 12 Eylülde Triesteden gelen Alichu maya ve tarihini yazmaya başlamış

tebliğ göndermesi beklenmektedir • ton İtalyan gemisi Tetuana sökülmüş ~r.. Dik~atimiz ve dileğimiz bu ta
lzntir ihracatçılarının ZGTan tayyareler ,bombalar ve silah getir- nhın temız ilk yazılarının millet ha
İzmir, 3 (HuBust muhabirimiz • m.iştir . tırasında derin kökler salarak de .. 

den) - lkt.Jsat Veklleti İzmir ihra- Bundan bqka Uç İtalyan bombar- vam etmesine bağlı olacaktır. 
catçılarmm son frank kıymetinin su- dıman tayyaresi Mayorka adasına 
kutu ınUnuebetiyle gördükleri za - gelıni§ti. Cenevreden gelen Nereit ge
rarlan tesbit ettimektedir. misi bu limana 360 ton harp malze-

Veklletten gelen bir emir Uzerlne mesi ve ezcümle büyük çapta bomba
Türkofis mUdUrU İzmirdeki ihracat- lar nakletmiş bulun.makta idi. 
çılarla birer birer temas ederek aliv- Sökillmilş bir vaziyette olup Ham. 
re satışlardan gördükleri zararlar burğ liınanınd8.!l yüklenmiş olan 14 
hl\kkmda malümat almıştır. Bu malö tayyare ,Portekizden Sevillaya geti
mat acele bir raporla vekllete bildiri- rilmiştir. 

lecektir 27 EvlUlde Liso.'l\dan apanyol hu-

duduna harp malzemesi, zehirli gaz.. 
lar nakledilmiştir. Bu malzeme 1taı .. 
yadan gönderilmiştir . 

İspanya heyeti bu yolda daha baş
k~ n:~riyat ta yapmıştır. Heyet bu • 
gunku asamble içtimamda Madrit hü
~~metinin meşruiyetini izah etmiş ve 
ası generallerin mahiyetini izah yo • 
hında beyanatta hul1uınuıştıtr • 
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P A N G A L T 1 D A S 0 R P A G O P 'da 
Yaıan : Ziya Şakir 

Bütün Bu teklifler çok Mühim 
Esas~ara İstinat Ediy·ordu 

Bayanlar Paça \' emeyi 
Neden Severler? KlUD SK i SiRKI 

Eskiden paça yemekleri "velime 
cemiyetlerinin,, ikinci ve en makbul 
gününü hatırlatırdı. Birinci, "koltuk,, 
günü, davetsiz gelen l)eyircilerın hu
cumundan dolayı, mutlaka kalabalık 
olur, o gün daha ziyade gürültüyle 
geçerdi. Halbuki cemiyetin ikinci, 
"paça gunü,, yalnız davetliler, onların 
da ancak ikinci bir kat esvap yaptıra
bilenleri gelir, düğün daha samimi o
lurdu. O gün, genç kadınlar kendi 
gelinliklerini hatırlarına getirirler, 
genç kızlar da o günün "darısı baş

larına., evlenmesini düşünürler, bun
dan dolayı hepsi paça gününU ve ba
yağı vakitlerde de paça yemeyi sever
lerdi? 

HergUn daha. büyük bir muvaffakıyetle deva.m ediyor. 
70 den !azal vahşi hayvan - Aslan lar - Kaplanlar • Filler • Beyaz ayılar • yabani 

ÇIN CAMBAZ AILESI ve saire, mearklı ve eğlenceli numaralar 
eşekler ve asire. 

yan husule getiriliyordu. I KLUD S Ki S i R K 1 - !şte bu sıralarda, artık ihtilal 
fikirleri kuvvetlenmiş.. {Ararat • 
Şark - Kilikya) ismindeki gizli ce
miyetler teşekkül etmişti. Fakat bu 
cemiyetler; 'l'iirkleri kuşkulandırma
dan her tarafa yayılmak, ve çarça
buk kuvvet bulabilmek için (Maarif 
Muhipleri) namı altında birleştiril -
miş; (ilmi bir cemiyet) süsü veril
mişti... BU cemiyet, her taraf ta 
mektepler açacak; pazar günleri iba
detten sonra konferanslar verecek .. 
Hulasa, {ikirleri birleştirecekti ... Os
manlı hilkümeti ve Türkler, - bi
lerek \e.:'ciıut bilmiyerek - buna da 
müsamrıa göstermişlerdi. 

- 1885 te, (Van) mektebi mual • 
!imlerinden (Mıgırdıç Portakalyan) 
isminde biri • güya, Türklerin zul • 
münden firar etmiş gibi, Avrupaya 
gönderildi. Bu adam orada (Minas 
Çezar) isminde bir ihtilalci ile bir • 
leşti. Biri Marsilyada, diğeri de Pa
riste olmak üzere iki gazete çıkarma 
ya başladılar. Ve bunun her ikisinin 
adını da (Armenya.) koydular. 

Hergün saat 6 da matine ve 9 1 .! da suvare - Cumartesi ve pazar gilnleri 2 'rfa ve 6 da matine 

~ ............................... 9 Y2 dasuvare . ......................... ... 

[~riç m~·~s~-e~' e_s_i_I 

3.2 
• 1.2 
• D.V.9.6.54 
• A.4.3 

A n .V.10.9.6 

NiftO MART ifti yi DiNLEME 
BUtün dünyanın en büyük bale heyetini G O R M E K 

ve sevimli bir filmin binbir güzelliklerile alakadar olmak istiyenl 

SARAY S iME MASINA 
Gitmeli ve herkesin hoşuna gitmekte olan - Minas Çezar. iyi bir hatipti. Bir 

taraftan gazetesini çıkarırken. diğer 
taraftan da ateşli nutuklar vermiye 
girişti. Az zaman zarfında, Avrupa
nın - ve bilhassa - Amerikanın şid

detle nazarı dikkatini celbetti... 

5.4 • 
Fakat, evlenme düğünlerinin ikinci V.9 • D!t~6.~ A ŞK SERAB I 

- >j;ık, Ararat dağlarından ge
l' fili • cereyanları kuvvetlenmiş-

günü davetlilere mutlaka bir paça ye- R.10.8.7 + 
meği ikram etmek neden adet olmu~- V.10.9.8.7 .ı. 
tu? Paça kuvvetli bir gıda olsaydı, 

Fransızca sözlU filmini görmelidirler. nlveten: Fox Jurnal: Yeni 
da .. Zerafet . .lspanya muhan>beleri. Bugün aaat 11 de tenzilatlı mat 

"gerdeğe girmek., gelin için de, gü-
vey için, yorucu bir "vuslet., oldugun-

• R.8.7 
• A.R.D.70.7.6.3 'lt a'k Ermenilerinin masum ve 

ıtör'Pan:.limağlan, zehirlenmişti. Mek
teP'arde okunan şarkıların ve man
z\113.ıerin pek çoğu başlıca iki keli
ıneAizerinde dönüp dolaşmaktaydı. 
B'iki kelime de; şundan ibaretti: 

Artık Türkler (Kurt) ; Ermeniler 
de, bu (canavar kurt)un pençesine 
d U ş e n (süt kuzusu) h a 1 i n e 
gelmişlerdi. (Asıl dikkate § a y a n 
olan bir şey varasa 
Anadoluda, Türkler tarafından he
nüz bir Ermeninin bile burnu kana
tılmış değildi. Halbuki gerek Avru
palılar ve gerek Amerikalılar, bunu 
esaslı bir şekilde tahkik ve tetkike 
lüzum bile görmemektelcrdi.) 

dan, onları kuvvetlenidrmek ıçin pa-
ça pişirtilirdi, diye düşünmek müm • 
kün olurclu. Halbuki paça başlıca je
latinden ibaret, ne iştah vermek, ne 
de beslemek hassası olmıyan bir ye
mektir. Vakıa, bazıları paça yemek
lerini pek zevkli bulurlar. Bugün de 
bayanlardan bir kaç günlük bir ye
mek listesi yapmalarını rica etseniz, 
bir çoğunun yapacağı listelerde paça 
yemeğini mutlaka bulursunuz. 

• A 
+ R.2· TÜRK SiNEMASINDA --

A - Müzayede nasıl olmalıdır? 
(Sl ne taahhüt etmelidir? (Kontrakt 
Bridge). 

KATE DE NAGY • FERNAND GRAVEY - LUCIEN BARROW' 

tarafından emsalHiz bir tarzda yaratılan 

- Vatan .. Düşman ... 
vat.an), neresiydi? (Düşman), 

ltdi ? .. Bunu sormak, ne hükiime
' ve ne de Türklerin aklına gel • 
tnişti. ÇünkU, o zamanın hüku -
ti ile Türklerin hemen büyük bir 

B - Bu el nasıl oynanmalıdır? 
C - (E) ve (W) tarafından (S) in 

taahhüdünü yapmasını menetmek 

BiR MAYIS GECESi 
Zengin mizansenli aşk ve ihtişam filmi büyük bir muvaffakıye 

mümkün müdür? Nasıl? devam ediyor. 
- Yine 1885 te, Ermeni ihtililci

feri bir tecrübeye teşebbüs etmek 
istediler. Blr (merhasa) int-.ıhabı 
meselesini vesile yaparak (Van) da 
bir ihtilal hareketine giriştiler ... Hü
kumet, bu hareketin önüne derhal 
geçti. Fakat ne çare ki, artık ihtilal 
ruhu, her tarafa sirayet etmişti. Van 
ihtilalini, (Muş) ve (Eleşkert) te 
kilçük isyanlar takip etti. Buna se
bep te, (vergi vermemek) ti. 

Müzayede esnasında (E) pik payı ~ . ......... Bugün saat 11 de matine ••••••...-ıı 

lenı 6eriyeti bu iki kelimeye dimağla
rol ( rında hiçbir yer vermemişlerdi. 0-

4 nun içindir ki; Ermeni mektepleri -
yar nin (diplon~a ve müklfat tevzii) ve 
t~ saire gibi tenlik günlerinde. mek • 
kr teplere davet edilen resmt memur· 

lar ve sair Türkler, - bu iki kelime 
n Uzerinde dönen, dolaşan - bir hay

li şarkıları, ilahileri, manzumeleri. 
hitabeleri tatlı tatlı dinlerler .. BU • 
tün bunların, Türklüğe kar$ı en acı 
birer hakaret olduğunun farkında 
bile olmıyarak: 

- A!erin, Ermeni çocuklarına ... 
Maşallah, bizimkilerden çok milstait. 
Çok ateşli şeyler ... 

Diye; hocalan tarafından o ço • 
cuklann ruhuna lfletilen (milli he
yecan) ı takdir ederlerdi... Bizler, 
zavallı gafiller ... Geçelim. 

- 1880 senesinde, ilk defa olaral:t 
(Erzurum) da silahlı komite teşki -
latı başladı. Ermeni gençlerinden 
mürekkep olan bu teşldli.t {Silahlı
lar) adını aldı. Ve çok rağbet kazan 
dı. 

Bu rağbet paça yemeğinin pek lez
zetli bir şey olmasından mı? Hiç san
mıyorum. Çünkü paçadan daha pek 
çok neiıs ve lezzetli, tatlı veya tuzlu, 
bir çok yemeklerimiz vardır. O halde 
neden? 

Paça saçları uzatır, sıklaştırır, tel
lerini birer birer daha güzel yapar 

diye şöhret almıştır da ondan. Eskı 

düğünlerde davetli bayanlara paça 

vurduğu için (W) oyuna pik (5) li

si ile başlar. 

• Bu mesele bir mükafatlı mUsa -
bakada oynanmıştır. Halli 6 Te3rini
evvel salı sayımızda çıkacaktır. 

1 T efrinieooel persembe •a
yımızda çıkan me•~lenin halli 

R.3 
A.R.2 
V.9.4 
D.8.6.4.3 

R adyo 
Bugilnkü program 

lstanbuJ 

Öile neıriyatı - Saat 12,30: Plllda 
Turk musıkisı: 12,50: Havadis; 13,05; 
Plakla hafıf müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
plak neşriyatı. 

·- 1886 senesinde Isviçrede, (Sotıı

yal demokrat) esasına müstenit bir 

programfa, (Hınçak komitesi) res -

men teşekkül etti. Bunu teşkil eden 
de (Nazar Beri) isminde Kafkasyalı 
bir ihtilalci ile refikası (Mari) idi... 
Bu komitenin umumi merkezi Isvi • 
rede kalacaktı. Fakat, ikinci merke 

zi (lstanbul) da. olacak .. Ve ikl ev-

ikram etmek, onların güzel saçlanm 
bır kat daha güzelleştirmek için ken- V.9.7.5 

dilerine bir nevi ilaç ikram etmek de- D.V.B 

k 
1).8 

• • • + Akpm neşrıyatı - Saat, 18,30: Çay aa-

• W E • J.7.6.5.3 musıkisi ve halk ıarlulan ; :Z0,30: Turk 

. D . t0.2 ati, dans musikisı; 19,30: Plikla operet 
parçaları; 20: Muzeyyenın iıtirakıle Turk 

me ti. Şimdi bayanların da pnı::a ye-
meklerini sevmeleri, bUyUk tınnelerin-

yül olsa gerektir. 
Eski h~kimler arasında da, paça 

veli Ermeni köylerinde bile şubeler yemeklerini, daha doğrusu pnç:ıda 
açılacak.. Komitenin organı olan bolca miktarda jelatini saçları uzat
(Hınçak) gazetesi, • yedi yaşından 

yetmiş yaşına kadar • her Ermeniye 
ma ve sıklaştırma ilacı diye tavsiye 
edenler vardı. Hatta, geyik boynu-

okutulacaktı... Hınçak komitesinin zunda çok miktarda bulunan keratin, 

programı, • Hülasanın hül&sa!ı ola- saçları teşkil eden jeli.tin cinsmden 

rak • ,undan ibaretti. 
(Ermenilerin, müstakil bir hük(t· 

olduğu için, saçlarını uzatmak istıyen 

bayanlara geyik boynuzu kaynattıra

, . .ı0. 7 .5.2 
+ + 1 .10.7.3 musıki heyeti tarafından klasik eserler; 

21: Solo plaklar; 21,30: Orkestra : ı -+ S + R.V ı -lortzing Çar ve Şemirman, uvertur; 2 -
.,... ~ımws,..4\1'"~~nıı";'-1'tut\ecau c:atterasnı 
• A.D.8.6.4 dan hır parı;a : 5 - Schubert, Rozamod 

10.4 Antrat; 6 - Delıbes, Silviya baelıinden 
+ A.6.5.2 iki parça; 7 - Lehar, Çarevıç operetinden + parçalar; 8 - Stolz, Praterde Ataçlar Ye-

A.9 niden Çic;eklenıyor, Vıyana karım; :Z:Z,30: 

( S) 4 pik oynıyacak. (W) karo 
(D) si ile oyuna başlar. Bu eli nasıl 
oynamalı? 

Ajans haberleri; 23: Son. 
Jt. 

Günün program özü 
Senfoniler: 

21.30 Budape1te: Konservatuvardan nakil . 

Hafif konserler: 

16.30 Prac: Orkeatra. 
- 1882 de Çarlık hükumeti (Tif

lis) te mühim bir ibtilil hareketi ke9 
fetti. Bu hareket, Türkiyeye de si • mete ihtiyaçlan vardır. Fakat buna rak içirirlerdi. 

(Sl karo (A) nı aldıktan sonra Uç 
el koz oynar ve elinden oynadığı ü
çüncü kozun UstUne yerden kör (2)

lisini atar. Beşinci Levede trefl (Al· 
sını oynar ve altıncı ıevede (9) lu 
trefli oynıyarak eli (E) ye verir. 
(E) karo (V) sini sağlamak için kor 
oynar ve el yere geçer. 

18 Varıova: Ktic;uk orkeatra-
18.15 Roma: Orkestra. 
18.50 Prar: Orlı:eııtra, ıohıtlerle. 
21.10 Viyana: Konser. rayet edecekti ... Çarlık hük\ımeti, en 

'iddetli vasıtalarla komiteyi dağıttı. 
(Tiflis) teki (Muşak) gazetesini ka 
pattı. Ermenilere karşı gayet ağır 
tedbirler aldı. Katagosluğa (Mar -
kar)ı getirdi. Bu adam, koyu bir 
Çarlık taraftarı idi. Vazifesi; Erme· 
ni ihtilalcilerine göz açtırmıyacak, 
ve bütün milleti sıkı bir kontroldan 
geçirecekti. 

- Ermeni komitecileri bu tazyike 
tahammül edememişler; Türkiyeye 
geçmişlerdi ... Bu sırada lstanbulda
ki Patriklik makamına da (Harut
yon Vehabetyan) geçmişti. Bu zat; 
gayet temiz kalbli ve ısaf bir TUrk 
'muhibbi idi. Derhal ileri atıldı. Nasi
hatlere başladı (Ararat) dağların -
dan gelen fesat cereyanlarını durdur 
maya çalıştı. Fakat, yalnız komiteci 
lerin değil, artık tamamile ıehirlen • 
miş olan bir kısım papaslarm bile ha 
karetlerine uğradı. Patriklik maka· 
10ında ancak Uç sene durabilerek çe
kilmeye mecbur kaldı. 

- (Hayestancı) lar, (Narbe) is • 
minde bir papası patrik yapmak is • 
tediler .. Narbe, (ihtilalci) zannedi • 
:liyordu. Halbuki, bu kurnaz adam, 
f(>hret ve menfaate gayet ham ol
duğu için, Hayeııt.ancılan maharetle 
kullanmayı biliyor; ve öyle görilnU • 
yordu. Resmi bir sıfatı olmamakla 
beraber, Anadoluda tetkillt merkez 
leri ile muhabere ediyor ve onlara 
direktif veriyordu. 

malik olabilmek lçin, Avrupa kabi

nelerine müracaat ve saire gibi ted
birlerle uğraşmak, beyhudedir. Bu 
maksada biran evvel nail olmak için 

yegane çare, bUtiln Anadoluda teş· 
kilit yapmak .. Tam müsait bir za

manda, umumi bir ihtilal çıkarmak .. 

[Arkası varl 
• • • 

Bir mektup münaaebetile 
Kiraılnnesçit sokaimda M. Lütfi, imza. 

aile aldıiımır bir mektubun yazılarımıza 
tullMc eden kısmılarmı bitaraflıiımızı cos
termek için neırediyoruı. M. Lutfi bu mek
tubunda diyor ki: 

Birkaç yıldanberi kısa kesilen saç
ları yeniden uzatmak tekrar moda 
olduğuna göre paça yemeklerinin de 
bundan sonra daha ziyade rağbet gör 
meleri ihtimali vardır. Zaten, paçada 
saçları yalnız uzatmak değil, onları 

sıklaştırmak ve tellerini güzelleştir
mek hassası oduğundan saçlan uzat
mak istemiyen bayanlar bile ona rağ
bet edeceklerdir . 

Sekizinci levede yerden trefl (6)
lısını oynayıp elden keser 

Dokuzuncuda kör ile tekrar yere 
geçip onuncu levede yerde oynadığı 
trefl (D) sinin üstilne elinden 

karo atar . 

Şimdiye kadar {S) dokuz leve al
mıştır. 

Yalnız şurasını haber vereyim ki 
paça çabuk hazmedemiyen, yemekten 
sonra ağrı çeken midelere ıyi gelmez. On birinci levede yerden oymyaca
Karaciğerleri iyi işlemiyen, şişkin o- ğı son trefl ile taahhüdünü yerine ge
lanlarla romatizma ağrıları çekenler, tirir; zira (W) bu trefli keserse ($) 

kanlanna faz.la üre karışmış olanlar son kilçilk kozunu yapar. 

23. Budapeete: Çican muıikiıi. 

Operetler: 
19.50 Viyana: Operet popuıiıi. 
20.20 Biıkreş: Auduran'm "LA MAS· 

COTTE" opereti. 
21.30 Pariı P . T. T. : Operet musiklıi 
21.45 Roma: ''Le Educante" melodram. 

Oda musikisi: 
20.20 Varıova: Kuartet. 

Resitaller: 
20.0S Praı: Şarkılar. 
20.20 Viyana: Halk ıarkılarL 
23.20 Viyana: Çift piyano. 

Dans muslklsl: 
19.15: Bükreş. 
20.20: Bukreı. 
23.30: Roma (Plik). 
23.35: Prag. 
24 : Budapeşte. 
24 : Varıova. 

''Bilyük Harbin ıonlarmda Anadoludaki 
rüzide memurlarm vazifelerinden uıaklaş
tırıldıkları bir ıırada Kozma iıminde bır 
rayritürkun raporu tizerine ilk defa ben, 
mUteakıben maarif müdiıru ve mutasarrıf 
vazifelerinden uuklaıtırıldılar. Ali Rua 
Pap kabinesi zamanında Zonguldaıa cit -
tim. O vakitler vaziyette akıllara durıun
luk verecek derecede vuzuhsuzluk vardı. 
Fazla olarak, Zonruldalı::ta buı çeteler ti1-
remi1ti. Mevıim kq, ve elimde c;ok para 
bulunduiu için 80 - 90 bin lira ıibi mühim 
bir kaaa mevcudunu hemen Bolu livasına 
aevkettim. Bu husuaa ait rumi muba!>erat, 
bunları teyit eder. Bu arada, Hazıne hu
kukunu ve phsi mea'uliyetimi kurtarmak 
ic;in 17 bin lira kadar bir mevcudu da Ma· 
liye Nezaretine yolladım. 

da paça yemeklerinden rahatsız olur·-::~--------------
lar. Şekerli hastalann da paça ye- -·--------·~------
nıeklerine karışan türlil türlü terbiye· _ Askerlik işleri 1 l 
lerden sakınmaları daha iyi olur .... ------ .1 HALKEVLERINDE 
Fakat itiraf ederim ki, saçları güzel· Şubeye davet 

Zonruldaia ıiden heyet arasmda ben Lu
lunmadım. Maliye Nazırının ııırarlarma 
raimen heyetle beraber ritmedim. Bu kay· 
den aabit oldutu cibi yaıryanlarca da ma· 
lümdur. Zonculdalı:ta hiçbir teıekkül tanı· 
marn ve cörü1medim. 

Mutasarrıfın cöturilp retirdifi para me· 
aeleaine relince, btanbuldan dônuıte emri
n• :ZO bın liralık tahaiıat vırılditini bildir· 
dl. Buroya aarfedilmek üzere muteaddıt 
defalar para istedi. Ben mazbata ile vere
ceiimi ıöyledim. Benden bu ıuretlı 4 bin 
lira aldılar. Sarfiyat evrakını vermeden 
Iatanbula dlndülır. htanbulda bu iıia 
aarfl7at be .. pıarı tamamen r\iyet edildi. 

Hulln, ben ne Ferit Paıadan, ne de 
muhalefet hlikdmetinden velev ki bir aa • 
niye olıun bir tek lı::uruıluk vazife alma
dım. Zonıuldalı::ta ve muhtelif yerlerde Mü
dafaai Hukuk'a nd::ten yardanlarım ma· 
hant lru:nıdatla aabittir. Bu cihetlerin 
tavzihi iı;in mektubumun neınni rica ede
rim.,, 

[Bu mektuba kaf1ı vereceğimiz 

Jeştirmek arzusu bu mahzurların hep· 
sine galebe eder. 

LOKMA'S HEKİM 

Klinik teıiıi iıtiyenler için 
kaçırılmaz bir fırsat 

Fatih A..~kerlik Şubesinden: 
Şimdiye kadar askerliklerini yap • 

mamış islam ve gayri islam erattan 
316 ila 327 doğumlu bir buçuk sene
likler, 316 ila 330 doğumlu bilfımum 
iki senelikler. 316 il8. 330 (dahil) do
ğumlu hava, 316 ila 331 (dahil) do
ğumlu jandarma, 316 ili. 331 (dahil) 
umuın deniz eratı bu kere celp ve 
sevkedilecek.lerdir . 

Deniz eratınm şubede toplanış 
günü 14 . 10 • 936 ve bedel verme 
günü de 13. 10 - 936 günü akşamına 
kadardır. 

Istanbulun sıhhat merkezi sayılan 
Yerebatanda bliyük, bakımlı çok a
ğaçlı bir bahçe içinde, iki banyo, 
iki mutfak dört tuvalet ve on oda ile 
diğer teferrüatı ve ayrıca bahçesin
de kilçlik bir daireyi ve garajı havi, 
iki antreli iki merdivenli, güzel man
zaralı bir bina satılıktır. Binada ka
lörifer, havagazı, elektrik ve su te- Diğer bir buçuk seneliklerle iki ıe-

Eminönü Halkevlnden : 
İştanbulun Kurtuluş Bayramı 6 -

Birinciteşrin 936 günü saat 20,30 da 
Evimizin Gülhane parkı içinde Alay· 
köşkündeki Ar şubesi salonunda aşa· 
ğıdaki program gibi kutlanacaktır. 

Yer darlığından ötürü hazırlanan 
davetiyeler hergün saat 17 den son
ra merkez ve Alayköşkü idare me -
murluklanndan alınabilir. 

Program: 
1 - lstiklll marfı: H&lkevi or

kestrası tarafından . 
2 - Söylev: Dr. Celll Tahıin Bo -

ran tarafından, 
3 - Konser: Halkevi orkeatruı 

siaatı mevcuttur. lcabmda iki ayrı nelikler ve jandarmaların toplanıt gü 

kısım olarak kullanılabilir. Şehir nU 21 • 10 -936 ve bedel verme gUnU ••••••••••••• 
içinde sayfiye sayılır. Görmek iste • de 20 • 10 _ 936 günü ak§amma ka- Zührevi ve cilt bastalıırıa rı 11uıeha1111ıs 

yenler Ayasofyada Yerebatanda, Ye· dardır. H . o·· 
re batan camii yanında 34 numaralı Şubemize mensup yerli ve yabancı o r. ayrı m er 
evde bekçisine müracaat edebilirler. ve havatebdili bitenlerin gösterilen 
Pazarlık için de Galatada Doyçe günlerde şubeye müracaatları, gelmi· Oileden ııonra Be7ofhı Atacamll 

f\1.111~111 ltltdıqt\I 

~rhirTiyalrosu 

ııııııııııı1111 

1
111...lll 
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Tepebaşl 
Dram kmııı' 

Matine ı• 
ıüvare 20 

Makbet 

Fransız 

Tiyatrosund' 
Operet kıstıll 

Matine ıA 
aüvare 20,SO 
Fatmacı\ 

• • • 
Ta.kaim Bahçesinde kapalı kısmı' 

HALK OPERETi 
Bu a~am 21,45 te matine 17,3' 

Son temsiller 

Telefoncu Kız 

Acı b ir zıya 
Sabık Tahlisiye Muhasebe MU~ 

merhum Oema.n Tevfiğin eei ve 

miyeti Akvam mesai bUroıu aza'! 
dan ve eaki kıymetli gazeteci J s 
datlanmııdan Mukdim Os.manla 
misyoncu Nlmn Osmanın ann 
ve elektrik mühendisi Mustafa 1' 
fin kayuıvaldeei Bayan Safiye d 

olduğu hastalıktan kurtulam!Y" 
Alla.hın nhmetine kavu§lDuştur. , 
nazesi dilnkU cumartesi günü . ıd 
köyünde 1brahimağa kabristJ 
defnedilmiıtir. Merhume, ha~ d 
verliji ve fa.zileti ile tanınmıt b•1 ı 
lanınızdandı. Aile1i efradını tıi 
ederiz • 

G6z Hekimi 

Dr. Şükrü Ertsll\ 
Catalollu Nuruommınlye cad Ne> 

(Cağaloğlu ec.ıaneai bltifiji)• ed 

- Bu direktifler, mUhim eualara 
istinat ediyordu. Artık, TUrklede Er
meniler arasında, en adi bir ihtillf 
metııeli. bir borçlu ile bir alacaklı a
rasındaki en ehemmiyetsiz bir dil da 
laşı, derhal konsoloslara aksettiri -
liyor: hn,.,hr vuıtuile de, Avrupa 
ıiyaset · rinde (mUhim hl· 
diseler) diye Türkler aleyhine cere • 

cevap yannki nüshamızda çıkacak· 

ur.l 
O tb k D d B k be 

br,111ndı 133 Nn T•I 43588 
reyen an res ner an a şu • yenler hakkında 2850 No. 1ı kanun .. ••••••••••••••il 

sine müracaat. · tatbik edilecektir 
Tel. 22Me l 
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TAN 
"'ündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
··· herteyde temiz, dürüıt, samimi 

olmak, kariin gazetesi olmatra 
çalıtmaktır. 

ı Günün meseleleri j 
Antakya ve Iskenderund;a 

Cenuptan gelen telgraflar Antak • 
ya ve İskenderun halkı arasııtda bü
yük bir heyecan ve sabınızlık hiikünı 
.,ürdüğünil haber veriyor. 

Sürlye • Fransa anlaşntMr, Cenev
re \'e Parlsteki münkereier, 'lhrklye 
nıa.tbuatmm neşriyaJI, senelerden
beri derin bir sabl1' v• sttkfuı ne TtİI'• 
Jdyeye kın·uşmaıarrm bekllym San
cak halkml hakh Jılr heyecana dü -
ıtürebllir. 

Fakat da.valatmdan emin olanlar 

J: A N 

YUGOSLAVYA 
Türk gazetecilerine 

Yugoslavyayı tanı 
ınak için çok güzel bir fır
sat verildi. İyi düşünül .. 
müş, tertip edilmiş bir 
programla bu güzel mem
leketi gezdik, gördük. Va 
kit vakit hepimiz gördük
lerimizi yazdık. 

Fakat bir de bütün bu 
ziyaretin bıraktığı umu -
mi intiba var. Bunu en a
çık ve samimi bir yolda or 
taya kaymağı vazife bili
yorum. Müttefik Yugos
lavyayı olduğu gibi tanı .. 
mak ve tanıtmak hepimiz 
için bir ihtiyaçtır. 

BugUnkU Yugoelavyanm ha1ti1d 
yüzünü görmek i~in en evvel Baş
vekil Stoyadinoviç'in şahsiyeti ü-

Nedir? 
Avrupanın Göbeğinde Bir 

İskandinav Memleketi Re

fah ve Terakkisine Var

mağa Namzet Bir Memle

ket Bizim İçin En Güveni-

lecek Dost 

.J 

• 1 

5 

1 Tarihi Dedikodu 1 

istanbulda 
T alebei Ulum 
Tehlikesi 

Malômdur ki Abdillha.ınit h&ll'den, 
krY&mdaıı korkardı. Günde bin bir 

l ju~na.l alır, hepsini de okurdu. Bu jur
nallann bir kısmı nıüblmıni de taıebei 
ulfun hakkında. idi. 

On milyon liralık lttikr-aı h&dite-

l 
sinde Mahmut Nedim Paşayı sadare
tin Soğukçeşme k&Pl5111lia:0 ~Qçarak 

1 
eviııe gitmesine, ,.e talebe• uıuuıun ta 

1 Fatih Silleymanlye, Beyazıt lllf'<lrese
lerinden k~lkarak ceınnti gafir halin
de Babıl.llye yürümeJerl, c.ğaıogıuna 
kadar inmeleri se~p oıınuıtu, 

hakikat tecelli OOlııclye kadar aabret
ıruıslni billrlet· Bugüne kadar sabret· 
me8inl bileJI Sancak halkı llOD gtin· 
Ierln h~leri içbıde t.qkmhk sayı· 

zerinde durmak lazımdır. Başvekil 
Yugol!llavyayı doğru ve müsbet bir 
yolda yürüten siyaseti tek başına 
kurma.mı~. işletmemfttlr. Kıymetli 
arkadaşlarının emeklerinden ve nU 
fuzundan ~ok isti!ade etmittir. 
Fakat Başvekili bu gidişin en kuv
vetli bir mUmessill ve çok iyi gö· 
rUşlü bir rehberi diye kabul etmek 
hata olmaz. 

Vazen: Aa EmDn YALMAN 
Yugoılavya Bafvelıili Dr. Stoyaclinovi' 

Kırimf Zade N•t MoU• .bu \'ak'
ayı bUil', Abdülhamidln vehminden 
lstlfadeye yeltenirdi. Blr g\lD A.1><1uı. 
hamide \•erdiği blr curnalb talebei 
ulümun btaabulda pek nıU~lf bir 
halde bulunduğunu, adetleri oıt bine 
ballj olduğunu, Nemu BWi~I T~ıa 
bir kargqa.lık vukUUllda bü~llk )'oı 
oymyabUeeekJerinJ yaıdı; Abdili hamı 
. --ve es· din hiç uyumıyan vehim ve • .,., ı. 

Jabllecel heyeeanlara kapılma.malı -

dırla:r • 
bkendenın ve Ant:alcya.da. Türkün 

hakkı ergeç tanmacaktır. O güne 
' ka.dar sükutu bozmak, dahilde gürül

tü çıkarmak isteyen Uıh.r~ılar bu
lunabilir. Bu tahriki.ta kapdınamak, 
ve hakkın teslimi gttnüne kada.r va • 
kar ve sükôn içinde sabretnıealnl bil· 

mek Ii.mndır • 
Bugün Antakya ve İskenderun 

tlirklerlne düşen milli va.ılfe budtr. 

• • • 
' Tek paraya doğru 

Bütün dünya döviz aık:mtı11 içinde
dir. Döviz alamamak seyahatlere 
minJ oluyor, ticari bayatı feloe u(ra
tıyor. Milletler arasmda.ki normal 
oıUnuebetleri tahammül edihn~ blr 
bale getiriyor • ,. 

JJUHZ guçıugunun-mıuetıer IU"1l'lUUll. 

gefdW bir taJmn flltRIJLrgr '\'iLi' : 

Kontenjanteman, klering, takas ve 

...ıre gibi •• -
Döviz giiçlüğtl ortadan kalktı#• 

gün bütün bu engeller de yıkılacak ve 

dUnya azçok nonnaı mttnasebetler 

tesisine mm·affak olacaktır • 

Frangın altm esasından aynJma&ı, 
lngiltere. Fra.Ma ve Amerika a.rasm. 
da müşterek bir kambiyo esuı kabul 
edilmesi, dünya.da. yeni mali anlaş

nıalara doğnı atılmlf bir admıdır. 

Muhtelit mali merkezlerden tere~
§üh eden haberlere bakıkrsa dünya. 

tek paraya doğru &itmektedir. Er • 

1 .,ç Bal şehrinde beynelmilel banka

nın teklifi ile büyük bir ına.lt kon -
ıerans aktedllecektir. BeYllelınilel 
Bal bankuı aenelerdenberl A vnıpa
ya tek para ıdstemlnl tavsiye etmek-· 
tedlı'· Yani bütün dünya münasebet
lerinde yalnız beynelmilel bir paranm 
kullanılması fikri ileri sürillmektedlr. 
Frangın düşüşünden sonra bu fi.kir 
ırovvet kaz&D.Dll!Jtrr. Mallyecller ıim
di devletleri bÖYle bir konf eraııs ak

tlne kanctırmaJda. Dıetguldtlr. Bu 
konferans topıamna dünya için blr 
tek para kaJ>ultl lhtbna.u çok kuv • 

vetlidir • 
Tek para, döviz farklarını, borsa 

ıpeküliisYonlannı, ticaret engellerini, 

dar ıttınrill' kayıtlarını ve ticari 
muaınele güçlüklerini ortadan kaldı
racak, dünyanın lktısa.dl gldiJln.l nor
mal bir yola sokacaktır. 

• • • 
siler muvaffak olursa 
İ8panyada asiler muvaffak olursa 

ünya yeni bir tehlike karşısında ka
a.caırtır. Asilere ya.ıdım eden Al -

ve İtalyanlar tıpanYada hildm 

J.r nüfuz sahibi oıa.caJdartbr. İspan • 
fB§lzm eline geçmesi dfJIJlek, 

denizde fqlzmfn kuvvetlenmesi, 

nsada faşistlerin ııma.rma.sı de • 

ektir • 
İspanyada iailer muvaffak oluna, 

i harpte bitaraf kalmayı tercih 
en demokruller oel&lamu görecek 

111" 

rd1r. 

Yugoıılavya. Ba;wekili ile u
zun zaman bir arada kal

madık. Biz Belgrada vardığımıı 
zaman kendlai Romanya.ya hare· 
ket etmek üzere idi. Fakat en sıkı 
işleri arasında bize bir ıaat vakit 
ayırdı .Bizi kırk yıllık dost gibi 
kabul etti. Çok açık, çok sade ve 
eamimi bir lisanla konuştu. Hepi
mize bir yakınlık hissi verdi. 

Doktor Stoyadinoviç't, masası 

ba,mda çok a.z gördük. Fakat on 
be' gttn Yugoslavyanm her tara-

.. oVıı.ua. Jv \ol.\;V\i-1.U • 4.."'-1\. 'Y"1)> OQv 

rile tanıdık. 
Eser çok güzeldir. Uzak ve ya· 

kın maziden bir unsur aynlığını 
ve l!IOğukkanltlığmı miras diye alan 
bir hilkfunetin tazyik, şiddet, gizli 
tahrikat siyasetini tam bir tasfi· 
yeye uğratması, slikfln ve itidal 
yolunu tutması, halka tam bir a
henk ve emniyet içinde işiyle gU • 
etiyle uğraşmak imklnını verruesı 
en bariz bir kuvvet al!metidir. 
Hırvatistan ve diğer taraflarda bir 
kısım halkta hüküm süren müfrit 
duygular ka~uıında aciz ve kuv • 
vetsiz bir hükumet, mutlaka mil· 
ve!vis ve tazyikli bir siyaset kul
lanır ve memleketin havasını fen& 
halde bozardı. 

Bugtınkü Yugoı!lav hUk<ıme
tinin bütün gayreti, siyuf 

havayı düzeltmek yolundadır. Bu
gün Hırvat mütritlerile karşı kar
şıya konuşulamaz. Çünkü henüz if
rat hakimdir. Fakat suitefehhüm 
sisleri ve dUne ait infialler !ilin
dikten sonra Stoyadinoviç mutla
ka Sırplarla, Hırvatlarla, Sloven· 
!erle, Botnaklarl& nıu,terek bir 
Yugmıalv bağı eauı üzerine konu, 
mak ve ıağla.m ve emniyetli bir ıt. 
yasi bina kurmak lınklnmı bula
caktır. Yugoslavyada ~ıyan un· 
surlar biribirine o kadar yakındır 
ki rehberler müşterek bir hUsnU· 
niyetle çalı,acak olurlaraa menft 
ha vamn dağılmaması mümkün de 
ğildir. Böyle bir havanın devam et
mesi, hiçbir Yugoslavm menfaati· 
ne uymaz. Ancak hariçte Yugoı

lavyanm kuvvetini iatemiyenler 
ayrılığın devanıına. ta.ra.fta.r olabi· 
lirler. 

Stoyadinoviç kabinesinin Hırva • 
tiıtanda ne kadar doğru bir istika
nıette çalıştığına en gUzel delil, 
doktor Viktor Ruzi9 gibi bir ada
mı Hırva.tistan (Ban), yani umu· 
mt vali yapma&rdır. Hrrvatlstan 
Bant iyi bir Hırvattır. Fakat dar 
bir politika mesleğinden yetlfme
miftir. Bir vapur ,ırketlnin 8ahib1 
ve genel direktörü 11ıtatile dünya
yı tanımı,, her hldil!leyi en geniş 

tarafından görmeğe hazırlanmıt

trr. Hırvatiıtanda sakin ve makul 
bir ha va eıımeı!lini temin için bu 

kuvvetli ve sam.imi insandan daha 
iyi vasıta olamazdı. 

Slovanyanın Banı doktor Mar ko 
Natlaçen de muhitinde kendim sev 
dirmi§, samimi ruhlu bir Sloven
dir. 

' 
Yugoslav idare makinesi tam 

mana.sile Yugoslavdır. 

Muhtelif unsurlara mensup me
murlar bunun içinde hamur ol
ınu,ıa.rdır. Nesillerdenberi müte
madi bir harici tazyik karşısında 
çarpışmış, azim ve kuvvet sahibi 
olmuş Sırp unsurunı.m dünyanın 

en iyi bir idaresi olan eski A vus
turya idaresinde bulunmuş ve ye
tişmiş memurlarla bir araya gel
mesi çok mes'ut neticeler vermiş
tir. Bugün Yugoslav idare maki· 
nesi, insana cansız usullere göre 
değil, canlı gayretlere doğru işler 
Dır makine hissi veriyor. Her me
m urda hedef, masa başındaki nıu
ayyen miktarda işi yapıp akfam 
evine gitınek değildir. Filan ifi 
memlekete en faydalı bir surette 
başarmak ve bunun için lizım o
lan biltUn gayreti göstermektir. 
Yugoslav memuru için memleketi
ne faydalı olabielcek hiçbir i' an
garye değildir. Yugoslavyada gör
dilğüm memur ruhunu dünyanın 

başka tarafında görmedim. 

Çok kUçi.lk bir misal: (Su· 
aak) ta. turizm bürosunun 

mUdUrü Vrignanin ile karşrlaştık. 
Bu .zat Susakta geçireceğimiz bir
kaç saat içinde bize rehberlik ede
cekti. Bu angarye nevinden vazi
feyi birkaç söz söylemek ve şehrin 
birkaç yerini göstermek suretile 
ba,ından atabilirdi. Halbuki çok 
sevdiği Susak şehrine ait sevgiyi 
ve bağı bize telkin etmek için sa
atlerce çırpındı. Bize Susakı mazi· 
siyle, gemici bir kasabanın husu· 
l!liyetini taşıyan kilisesile, nümune 
hastanesile, yeni orta mektebi ile, 
villasile, pli.jile, oteliyle, limaniy· 
le komşu Fiyuın şehrine olan mil· 
n&aebetlerile tanıttı. 

Bu iş için tam ha.ıırlık yapmıt· 
tr. Memleketimizin işlerinden bilgi 
ve alB.ka. ile bahsediyordu. Herbal· 
de son dakikada kitap karıştır· 

mr,tı. Bu civarın Türklerle geQ· 
mişte ne kadar vak'ası varsa er:· 
berlemişti. Susakta Türkçe bilen· 
!erin sayısını ve hususiyetlerini 
biliyordu. 

L!kırdı sırasında kendisine de· 
dinı ki: 

- Hrrva.t banmm resmini elde 
edeıneclim.. 

Derhal cevap verdi: 

- Adresinizi veriniz. Ben yeti~· 

tiririm· 
J)Oğurau bu vaide çok inanma• 

dım. Adamcağız bin türlü i'1 için• 
de üstüne hiç vacip olmıyan bir an 
garye ile uğraşacak, resmi bula.· 
cak ,bana gönderecek. 

Yugosalvyadan dönüşte masa· 
mm üzerinde bir mektup buldum: 
Suııak turizm bürosu müdürün· 
den ... !çinde, h e m istediğim 

resim, hem S u s a k ı n pek 

güzel b i r ç o k reıdmle • 
leri, hem de almanca yazılmış çok 
samimi bir mektup ... Müdür, her 
neredense bir mütercim bulmuş ve 
mektubun köşesine Türkçe tercü
mesini yazdırmış. Mektupta diyor 
ki: "Resmi yolluyorum. Bizim 
genç şehrimizi ziyaretinizden do
layı çok teşekkür ederiz. Asil, na
muslu, yUksek TUrk milletinin ef
kA.rıumumiyesini temsil eden gaze-

Hırvatistan Bam Dr. Viktor 
Ruzviç 

tecilerin Susakı ziyaretlerinin ha
tırasını hiçbir zaman unutmıyaca. 
ğız.,, 

Yugoııla vyada karşılaştığımız 

her memur vazifesini bu ruhta gö
ren ve kabul eden adamlardı. Yu· 
goslavya birdenbire en mühim sey 
Yah memleketleri sırasına girmesi
ni, memurlarının böyle alA.ka ile 
işe sarılmalarına borçludur. 

Sık sık temas ettiğimiz Yu· 
goslavlar arasında Başve -

kalet matbuat müdilril doktor Lu
koviçin ismini zikretmek isterim. 
Yugoslavyanın matbuat mekaniz
masından bir l!lırası gelince bahse
deceğim. Doktor Lukoviç, bir 
gazete gibi dakikası dakikasına iş
llyen bu koca mekanizmayı hayret 
verici bir muvaffakıyetle idare et
mektedir. 

Seyahat esnasında bizimle be • 

raber dolaşan iki arkadaş vardır ki 

biri matbuat müdilriyeti harici 
kısmı şefi Lukaceviç, diğeri nim
resmf Samoupraol muharrirlerin
den Tokindir. Böyle uzayıp giden 
bir seyahatin angaryasını çekenle
rin on beş günlük bir gUn içinde 
bir sinirli, yorgun, küskün dakika· 
lan olur. Bu iki arkadaş seyahatin 
başından sonuna kadar güler yüı 
göstermişler, seyahatin bütün zah
nıeUerini kendilerine zevk bilmiş

lerdir. Her fırsat buldukça kendi· 
lerinden memleketlerine dair taflı
li.t aldık. Adeta kendilerini bir ki· 
tap gibi okuduk. Biri Karadağlı 
i~, diğeri Macaristanda doğmut 
hır Sırptı. Faka.t Yugoslavya va.ta
nına olan bağları tam bir sevp ve 
allka Uıerine dayanıyordu. 

N işte gördüğümüz resmi ga
zete müdürü Mehmet Çi

ciçin ismini de göze çarpan Yugos
lav memurları arasında zikretmek 

isterBn, bu ,en, dUnya görmUf ar
kadao ta vaıüesini zevk edinmi§, 
mükemmel memur tipini temsU e
diyordu • 

Yugoslavya bugün gidifte devam 
imkanını bulunca az zaman son· 
ra Avrupa ortasında bir Iskandl
navya memleketi manzanu göl!lte
recek, halkını refaha, yUksek bir 
maişet seviyesine kavuşturmaya 

muvaffak olacaktır. 
Yugoslavyada bizı tabii ıurette 

allkadar eden mesele, Yugoslav. 
yanın Balkan ittihadına bağlılığı 

ve bize olan dostluğunun derece8i· 
dir. 

Yugoalavyaya sağdan, soldan 
aşk ilan edenler çoktur. Birkaç 
büyük memleket vardır ki Yugos · 
lavyayı yedeklerine a.lıp sürükle· 
meyi pek isterler. Fakat Yugos
lavya muinin derslerini pek iyi 
öğrenmiftir. KUçUk Sırbiatanın ba 
zaıı A"V'ültutYa, t>i'i&ii Rwsya aiya
setlne ilet olduğu .ka.ra cUnler 
geçmiftir. Bugünkü Yugoslavya 
mukadderatına hakim olmak i&ti • 
yor. Büyilk bir hUkümetin arka· 
sından yürümenin zaruri neticesi
ni pek iyi biliyor. Bu yolda bil' mü
nasebetle ,her zaman küçük hUku· 
metin büyUğUn arzu ve heveslerı· 
ne feda edilmesi yolunda rıetico 
vermittir. 

Diğer taraftan kUçUk bir hükü
met, dünya siyasetinin dalgaları a
rasında tek başına bocalamak ve 
sellere kapılıp gitmek tehlikesine 
maruzdur. 

işte bu hakikati Yugoslavyamn 
bugünü muvazeneli, akıllr hükü· 
meti tamamile kavramıştır. Yu
&-oslavya Balkan birliğine samimı 
ve değişmez bir kanaatle bağlıdır. 

Diğer tara!tan doğrudan doğ 
ruya bize karşı 

duyulan duygularda çok samimı· 
yet ve yakınlık vardtr. Yugoslav
lar, nesillerce Türk idaresine ve 
tazyikine dair kitaplar okumuşlar, 
hariçte propagandalar yapmışlar • 
dır. Bugünkü dostluk ve yakınlık 
o derecededir ki bir çok Yugoslav
larda mazide asırlarca silrrn mü
nasebetin bile iyi tnrat'larım ara
mak ve görmek meyli hasıl olmuı:ı
tur. 

Şurasına ştiphe yoktı.ır ki bu
giln her millet evvela kendinin, 

nl blr lcat daha un.ndfrdr. (jç ayıa .. 
vakmdı Talebel uİümun cerre çıkma!( 
~anı ~akla,mı tı. AbdUlh&Pllt lbera ' 

taıe ,. 
de etti: "Cerre çıkacak her · e 
llazlnel Hasaadan lkt~r mecldl~·~ 
cep h~hıtı verilsin.,, dedi. 

Haılnel Hassa Nazın Agop l 
idi. Agop Pa'8, Hazine! Hassann' 
pllarmı talebe! ulfama ~ti. Attftıtl 
nlyeden her hocal'& ve hatti her \ 
meze lki~r mecldİye Ihsan edUJL 

Yeldin ne oıksın beğenlJ'IJntıf 
"-2200.,. 
lstanbuJdan taşraya giden borala· 

nn yekfınu 2200 .. 
Haydi bir yarıımı da evnlce ıcit· 

mi lere ve lstanbulda kalmışlara çıka 
ralım: 8300. 

Abdülhamit müsterih oldu. Ve Kı· 
rlmi Zade Neşet Be~1 saraydap uuk· 
lqtırdı. 

N!-'Şet Bey, G-latada Aleksiyadis 
hanındaki yazıhanesine ~eklldl. 

Urya.ni Zade Cemil l\lolla. m"cllsl 
tetkikatı şer'lye b~ki.tibl ldl. HA.db;e
ye: 
Şu mr11ra1 söyledi: 

Hamdullah kim koiuldu babı devletten 
fuar 

Mısram alt ta.r&fı da var. Otla müs 
t~ kömUreU Mustafa Ef endlnln ,·e. 
tatma telmlhtlr: 

D~zehi kııdrrmafa c!ttl lı:ömürcii 
miisteııar 

Abdurrahman Adil EREN 

sonra başkalarının dostudur. Bir 
memlekette, değişıp giden hUkiı· 

metlerle beraber siyaset değişik· 

tikleri olması da her vakit bekle. 
nebilir. Bu esas tabii görulmek 
şartile Yugoslav dostluğu bize en 
yakın, en gtlvenilccek dostluk
tur. Doktor Stoyadinoviç gibi mem 
leketlerinin hakiki menfaatini kav 
ranuş adamlar Yugosla.vyada iı 
başında bulundukça Türkiye ile o. 
lan dostluk bağı hiçtir zaman gev. 
şemiyccck, bilakis kuvvetlenecek· 
tir. 

Yalnız iUraaı vardır ki Yugoa
lavyanın bizi anlamak, tanıtmak, 
dostluğu ilerletmek hususundaki 
samimi hareket ve teşebbüslerini 
biz de mukabelesiz bırakmamalı· 
yız. Dünyada dostluktan kıymetli 
bir şey yoktur. Fakat her dostlu
ğun üzerine titremek, daima alaka 
toplamak, uğraşmak mutlaka ıa. 
zımdır. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
t>artının bır Ueraı 

Bartmdan gazetemize yazılıyor : ınuı her zaman için tehlikeli vaziyet. 
Mevsimin kışa yaklaşması üzerine, leı hazırlamaktadır. 

vapurların gece saat 22 veya. 24 te "Bunun önun" . . 
e neye geçilmıyor~." 

Bartma gelmesi ve Bartın yolcularını diye sorulunca. a.ı· k d ı , . . a. a ar ar, 'dere 
bofazdan tabmmen 2,15 mil a.çrkta. kü- · erı-t-d b' k 

. . ıç ~J e ır ua da olaa ehaın ı.. 
çUk tenezzUh motörlerine verınesl ar m..,e. 
tık taha.mm.Ul edilemiyecek bir hal ti yok!,, cevabmı verirler ki, hiç dos-

almıştır. Halkın bu husustaki mUte- ru değildir. Deniz i§letme müdürfüg-ij .. 

madi şikayetleri şimdiye kadar hiç nün bu iae el atması bütün Bartınıı· 
nazarı dikkate almmamı§tır. lstiap le.rı sevindirecektir. Böyle ufak mo

haddi on beşi geçmiyen tenezzüh mo törlere yolcu vermiyerek d • . A-
.. 1 . 11' alt k ' . . Og,ı'U\.:i 

tor erme e ı mış ışının dolduruı. masraya ·tın l'd' 
gı e ı ır.,, 



--6 TAN 
4 - 10 - 936 

. Beynelmilel Sporda 
ibret Alınacak V akalar 
Amerikalıların Siyah Şampiyonlara Karşı Hisleri
Japonun Kazanması için [ ir Amerikalı Gayret 
Etmiş - futbolcülerim.zin Mağlubiyet!eri Darbı-

mesel Haline Gelm · ş 

Balkan Oyunları 
Dünkü Müsabakalarda 

Alınan Netice!et 
Atina, 3 (Arkadaşımız Burhan Fe

lekten) - Balkan oyunlarına yarın 

devam edilecektir. Bugün alınan ne
ticeleri bildiriyorum: 

Di•k atma 
Yunanlı Fila 48,44 metro ilP. birin 

ci, Romanyah ikinci, Yugoslav 3 cü, 
gene Yunanlı dördüncü, Veysi 4.1,24 
metre ile beşinci. 

Tek adım atlama 
Romanyalı Yonesko 6,82 ile birin

ci, Yunanlı ikinci, Yugoslav üçüncü, 
Romanyalı dördüncü, gene Yunanlı 
beşinci. 

Semih Lutfi ilk devrede, Hüseyin 
Şükrü finalde elimine oldular. 

200 metre 
Yunanlı Fragolis, 22,9 dakika ile 

birinci, gene YunMİı ikinci. Roman -
yalı üçüncü, Yugoslav dördüncil, gene 
Romanyalı beşinci. 

Melih ve Sedat elimine oldular. 

5000 metre 
Romanyalı Kristian 15,52,6 dakika 

ile birinci, Rıza Maksut 16,4 ile ikinci, 
Yunanlı üçü'ncü, Yy.goslav dördüncü, 
gene Yunanlı beşinci .. 

400 metre manialı 
Yunanlı Mandikas birinci, g e n e 

Yunanlı ikinci, Romanyalı üçüncü, 
Yugoslav dördüncü, gene Rumen be
şinci. 

Münci ilk.seçmede, Fıı.'ik finalde e-
limine oldular. - • · 

Cirit atma 
Yunanlı Papayorgi 64,69 metre ile 

• yeni B.a}k~n:rekoru yaparak birinci, 
gene Yunanlı ikinci, Romanyalı üçün
cü, Yugoslav dördüncü, Melih M,80 
metre ile beşinci. 

Maraton birinciıi koıuda 

Balkan bayrağı yarıfı 
Bu )'.ar~ta Yunan takım birinci, 

Yugoslav ıkincı, umen uçuncu, ge -
ne Rumen dördüncü, Bulgar beşinci 
oldular. • 

İzmirde Tavuk İstas
yonu Açılıyor 

Izmir (Hususi muhabirimizden)

Vilayet, Burnova ziraat mektebin -

de bin lira sarfile bir tavuk istas -
yonu inşa ettirmeye karar vermiştir. 

Ziraat Vekaleti de bu istasyon için 
dört bin küsur liralık alat ve edevat 
göndermiştir. 

Tavuk istasyonu inşa edilmekle 

beraber, vilayetin bütün kazaların -

da şubeleri bulunacak olan bir de ta 

vukçuluk kooperatifi teşkil edilmek 

( Ti Y A TR O J (----:--------- - J - - Yugoslav 

Şehir Tiyatrosun- -,... KOMŞU 
da MACBETH Y1LZBJ1: Antun Gustav Matos Çeviren: İbralılm Hoyl 

m 
Tiyatro kış mevsimi, Şehir tiyat- U§ak berrak bir semada kopan gök 

rosunun yalnız dram kısmına tahsis gürültüsünü andıran bir jestle ''Mös 
edilmiş olan Tepeba§ı tiyatrosunda yö Kalakın,, kartını yolladı~ ve 
W. Shakespeare'nin "Macbeth,, faci- içeriye kabul edilmesini dilediğini 
asiyle evvelki akşam başladı. bildirdi. 

Sayfiyede bulunanların ekserisinin Kadın ilkten tanıyamadı onu .. Bir 
henüz şehre inmemiş olmalarına rağ- kaç gün içinde ne kadar da değiş· 
men, ve bir mevsim başlangıcı için miş, zayıflamıştı. Kocası ayağa kalk
tiyatroda oldukça seyirci vard. tı. Başka zamanlarda oldukça hoş, 

Macbeth'i, dilimizeM. Şükriı Erden gözlüklerle ve kumral bir bıyıkla be
tercüme etmiş, Ertuğrul Muhsin sah- zenmiş süngeri andıran yüzünün 
neye koymuş, Cemal Reşit musikisi- ifadesini değiştirdi. Nefes darlığına 
ni yapmış. tutulmuş bir insan gibi elini başında 

Shakespeare'in eserlerinden en gezdirdi. Adeta zorla derince bir ne-
fazla şiiriyete sahip olan bu eserin ter fes aldı. 
cümesi, sahnede oynanması merale- Misafir, tam bir askercesine ve 
ket irfanı için büyük bir kazançtır. hürmetle eğildi, ve ev sahibi baba
Bilhassa sahneye konuşundaki kud- nın elini görülür bir şaşkınlıkla öp
ret, Türk tiyatrosu için iftihat eiile- tü, koltuğa oturdu. Ve insanı sıkan, 
cek bir muvaffakiyettir. Fakat ev-

lki didirgin eden kısa bir sükuttan son-
ve . akşam seyrettiğim oyunda., ak. ra ev sahibine döndü: 
törlerin, istisnasız olarak gayri mun-
tazam, yani zaman zaman hakikaten Mösyö Colingnon, (Kolinyon) dedi, 
iyi ve birçok kereler ise çok fena ol- Beni böyle kibarca evinize ,harimini
duklarını gördüm. Bununla bern':ler ze kabul ettiğinizden dolayı ziyadesi 
bu fena zamanlannda ekseriya sah- le memnunum. Ziyaret edeceğimi ön 
neye konuşun güzelliği, noksanları ceden, madama haber vermemiş oldu
örtüyordu. Şayet, temsilde, Shns- ğıınuzu anlıyorum. Eğer bu za
pear'in olduğu için metne sadık manda, şövalyelikten, asaletten bir 
kalmak ıstırarından doğan li:!an müş- parça olsun kalmış ise, kendini bilen 
külleri, olgun bir hitabet ve ahenk- ~erefli ve akıllı insanlar, her türlü 
1i bir şive ile ortadan kaldırılabilir&! anlaşamamazlıkları, biçimsizlikleri, 
Türk sahnesindeki "Macbeth,, her- en küçük bir güçlük göstermeksizin 
hangi bir sahnede mükemmelen ey- halletmekle mükelleftirler. 
nanabilecek bir hale gelmiş olur. Ev sahibi, şiddetle soluyarak, pek 

Yukarıda "Shakespeare" in oldu- ala, pek aıa. dedi, misafirin sözünü 
ğu için metne sadık kalmak istıi'a _ kesti ve ekledi: 
rından doğan., demiştim. Şimdi dil- - Bugün hakkınızda tam bir ma
şünüyorum: Acaba metnine sadık kal lumat edindim. Kim ve ne olduğunu
mak için kulaklanmızm tahriş edil- zu biliyorum. İşlerinizin iyi gittiğini 
mesi, edebi zevkimizin feda edilme- ve nisbeten güç olmakla beraber ö
si mi lazımdır? Bence, hayır. Çünkü nünüzde muazzam ve zafer dolu bir 
bu, seyircinin rahatsızlığına sebep o- istikbalin beklediğini öğrendim. Bir 
lur, idrak ve dikkatini lüzumsuz bir iş ve ticaret adamı olmak sıfatiyle, 
zahmete ve imtihana sevkeder, ak- sizin buraya, evime niçin ve ne mak
törü de müşkül mevkilerde bırakır. s a t 1 a geldiğinizi de biliyorum. 
"Macbeth,, in tercümesinde yukarda B u r a d a ne bir tanıdığınız, 
gösterdiğim mahzurlar vardır. Mu- 1•ne de memleketliniz var. Öz yur
hakkak ki bu mahzurların ortadan dunuzda ise, kimseden medet uma
kaldırılması, oyuna o nisbette kuvvet cak duru~da değilsiniz analşılan .. 
ve güzellik verecektir. Binaenaleyh, (mantığın sırrını takip 
'!U.n~ı. : .. :ıı. "--..U~ • ' " Meli.p:U hir. le.oman olmıılc- hsılnQlI:O• 

kemmel ve harikulade "an,, ıar var- dan bana müracaat etmek ısteaınız 
dr. Temsili yalnız bir defa görr.nuş ol- ve ettiniz. Ve karşılık olarak ta şüp
manın unutkanlıklarını bir tarafa br- he götürmez enerjinizle doğruluğu
rakırsam bu "an,, ları şöyle sayabili- nuzu , namusluluğunuzu gösterdi -
rim: 

BüyücU cadıların ilk perdede görU

nüşleri ve kayboluşları, Matkafın 

"Hüseyin Kemal,, kralın ölümünü 
haber verişi, Banquo'nun "Emin Be

liğ,, taçlı kellesiyle görülen hayalini. 
Lady_ Macbeth'in "Neyire,, uykuda 
merdıvenlerin başında görünüşü ve 
kanlı zannettiği elini uzatışı, Maebeth 
ile "Sami,, Sayvart'm "Talat,, vuruş
maları ve sonuncunun ölümü. 

Ziyafet sahnesi, ne yazık ki, bekle
diğim "Pathetique,, i veremedi. Onu 
bulabilmek için "Macbeth,, i görme
ye tekrar gideceğim. 

niz. Bu konuşmamızda karımın da 
haz:ır bulunmasını benden rica ede 
rek, bu gibi gayet mühim meseleler
de -affedersiniz- böyle şaşırtıcı şa

hitlerden de korkmadığınızı göster -
mek istediniz. Çocuklarım olmadı 
benim .. Allah istemedi Eh ... Uç beş 
paralık bir adamız, yaşlanmış olmak
la beraber hayata uyan, onunla mü
cadele eden her gence alakasız da 
kalamam.. , 

- Lakin affedersiniz .. Maksadım .. 
- Müsaade et, müsaade et. Azi-

yorsunuz, ne istiyorsunuz .. 
Diyebildi ... Manevi ve maddi kuv

veti felce uğramış olan kadın, bunla
n hiç duymadı bile ... 

Delikanlı cevap verdi: 
- Hayır, ben para istemeye gel

medim.. Ben onun için, karınız Valen 
Una için geldim. Benim sevgili .. . 

Ev sahibi, sanki, yangın var ... de-
mek istermiş gibi pencereye doğru, 
seğirtirken bağırdı : 

- Delikanlı, delikanlı aklını oy
natmadın ya! ... 

Tkalak, Yanan, hummalı gözlerile 
zavallı adamı pencereden ayırdı ve 
tekrar iskemlesine çöktürdü sanki... 

- Evet efendim, doğruyu söyle
diniz. Ben namuslu bir adamım. O 
kadar namuslu bir adaDllm ki yalan 
söyliyemem. Bilhassa sizin gibi sem
patik bir adama ait olan sevgilisini 
ga!'betmekten, başka birisinin kan • 
sını çalmaktansa intihar etmeli, öl
meliydim. Karınız ıse\Tiyoruın. Ka
nnız da beni seviyor. Ve bu akşam, 
işte bunu açıkça ve mertçe size söy .. 
elmeye, ve onu benimle birlikte gö· 
tünneye geldim ... Diye sözüne de· 
vam eden Tkalak, cebinden bir ta
banca çıkararak masanın üzerine 
koydu. Işte.. .Korkmayınız .. 

Ben bir serseri, bir cani değilim .. 
Eğer başka bir hal çaresi bulmaz, ya. 
ni dediklerini kabul etmezseniz, şu 
tabancayı alınız ve beni adi bir katil, 
bir hırsız gibi -hem de burada- öl· 
dürün üz ... 

Ve yine, ortada öldüıilcü, keder 
verici, ve acı bir sessizlik hUküm 
sürdü. Dayanılması gtiç bir nefes 
darlığına tutulmuş birisinin çıkardı• 
ğı hışırtı, ve kalp gibi atan saatlerin, 
ve saat gibi işliyen kalplerin sesi 
duyuldu. 

- Nasıl olur? .. Neler duyuyorum. 
Bütün bunların imkanı var mı? .• 

Doğru mu? .. Söylesene Valentina .• 
Söylesene! .. 

Muhakkak, muhakkak ki rüya gö

rjiyor:wn.. KulaWsngı raıılıs itti 
liernaıcıe !... Dogru Ö madıgmı soyle, 
Valentina, benim sevgili Valentinam 
anlat ... diye hıçkırıyordu, ev sahibi .• 

Delikanlı, sanki askerlerine emir 
veriyormuş gibi, göğsünü germiş, 

dik ve yi!ksek bir sesle: 
- Efendi, dedi. Zvecaj kansmm şö

valyelerinden Peter Tkalak bugün 
fakir olmakla beraber ve askeri Uni
forması bulunmakla beraber, yine 
zahittir ve hiç bir zaman da yalan 
söylemez ... 

V a 1 e n t i n a n ı n dönmüş, 
gözleri, yeni baştan canlandı, sanki 
derin bir rüyadan uy11nırmış gibi, 
yavaş yavaş ayağa kalktı. Petere 
doğru yürüdü ve onu tepeden tırna • 
ğına kadar süzerek .. 

Berlinde bulunan bir arkadaşımızın bize gönderdiği 
mektuptan dikkate değer, ibret alınacak baz~ kısımlarını 
aynen aşağıya alıyoruz. Arkadaşımızın anlattığı vak·a -
lar içinde bilhassa Amerikalı beyazların zenci şampiyon
lara karşı besledikleri ve açıkça gösterdikleri hisler ve 
muameleler hakikaten insanı hayretler içinde bırakıyor. 
Vakıa beyaz Amerikalıların siyahlan sevmediklerini her 
bilirdik fakat bu hissin Berlindeki arkadaşın anlattığı de
rece ve şekilde gösterilebileceğini hiç ummazdık. Mektu
bun dikkati çeken parçalarına başlıyoruz: 

zim "Kalak,, .. Emin ol ki, ben dedik 
leri kadar zengin değilim. Bununla 
beraber, ileride kuracağın müessese 

tedir. Kooperatü evvela lzmirde bir Fikret Adil ye yardım edecek kadar param her
satış mağazası açacaI< ve burada hal.--------------- zaman bulunur. lşinin çok iyi gitti

"Dedelerinıizin ve ninelerimizin ğini biliyorum. Onun için de, senin 

- lster, Avustıi.ryaıı, Macar, ls· 

ter Slovak ... Ne olursanız olunuz, 
benim bir Fransız kadını olduğumu 
hatırlamalıydınız ve bilmeliydiniz ki, 

Fırsat.tan istifade, size - geç dahi -------------
olsa - Berlin Olimpiyatları hakkında 
§imdiye kadar hiçbir gazetede çık -
mamı§ olan bazı mühim vak'aları an
latacağım: 

Oyunlar kazanıldıktan sonra Ber -
!indeki Amerikan sefareti kendi at -
letleri şerefine bir çay ziyafeti yaptı. 
Fakat Amerikaya müteaddit birinci -
likler kazandıran Zencilerden 
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hiçbiri

ni davet etmedi. Bilhassa meşhur 
Ovens'i görmek için bu çaya giden 
bir zat "kendisi bana anlattı" katip
lerden birine Ovens'i soruyor; niçin 
davette bulunmadığını öğrenmek isti
yor. Aldığı cevap: 

- Renkli armut! ... O gelse idi biz 
çıkardık .... 

* 
Bir sporcu zihniyetini gösterir, bi-

zim gençlere ders olacak bir vak'a 
daha şöyle geçti. Bu hikaye Maraton 
birincisi Japonyalmm ağzından din
lenmi§tir: 

Ko§unun onuncu kilometresinde 
Japonyalı önde, ve hemen arkasın -
den bir Amerikalı geliyorlar. Biraz 
11onra üç ko§ucu Japonyalıyı geçiyor
lcr . Arada on beş, yirmi metrelik 
bir mesafe hasıl oluyor. Japon adım
larını sıklaştırarak kendini geçenlere 
yetişmek istiyor. Arkasındaki Ame
rikalı koşucu "Yorulma! Ben bunları 

bilirim, bu sür'ate dayanamazlar" di
yerek rakibini ikaz ediyor. Beş kilo
metre sonra bu üç koşucu bitkin bir 
halde geçiyor. 

28 inci kilometrede bir başka Ame
rikalı koşucu yanında bir Finlandiya
lı ile gene tempolu adımlarla giden 
Japonla Amerikalıyı geçiyorlar. Ja -
ponyalı gene ileri atılmak istiyor. 
Gene Amerikalı mani oluyor. "Bun
lan da iyi tanırım, bunlar da yakında 
söneceklerdir,, diyor. Japonyalı da 
rakibinin sözlerine itimat ederek faz
la kuvvet sarfetmemek ve temposunu 
bozmamak sayesinde birinciliği ka -
zanıyor. 

Bu işin en güzel ta.rafı; Amerikalı
nın sporculuğu kadar, Japonun bir 
sporcu rakibin sözüne olan itimadı -
dır. 

Bir de sizlerden mühim bir ricam 
var; sporda vakıa mağlubiyet vardır. 
Fakat bizim futbolcülerin uğradıkları 
mağlrıbiyetler gibisi hariçte çok fena 

tesirler bırakıyor. Burada Norveç -
lere karşı 4 golle mağlup olan futbol
cülerimizin yedikleri gol adedi ihti
mal bazıları için pek büyük gözük -
mez. Fakat yeniliş tarzlarını gö -
renler için o mağlubiyet çok ağırdır. 

ka temiz ve taze tavuk eti ile taze 

yumurta satılacaktır. Merkez teş

kilatlı bittikten sonra kooperatif ka

zalarda şubeler açacak ve oralarda 

da yetiştireceği cins tavuk ve horoz 

lan ucuz fiatle damızlık olarak köy
lüye satacaktır. 

Birinci devreden sonra namevcut 

bir hale gelıni§ olan futbol takımımı

zın hariçten manzarası yürekler acı

sı idi. Burada temas ettiğim b:ızı 

futbol mütehassısları Norveç takımı
nın zorladığı takdirde sekiz gol ata
cağını söylüyorlar. Bir kısım Alman 
gazetecilerinin misafirperverlik ve 
eski müttefiklik yüzünden yazdıkları 

birkaç satır haricinde bizim futbol -
cülerin mağlubiyetleri halk arasında 
darbı mesel haline gelmiştir. Evvel -
ce söylenen "Türk gibi kuvvetli" sözü 
yerine şimdi bir halının iyi dövül
düğünü ve yahut bir takımın tam bir 
mağlubiyete uğradığını anlatmak ü -
zere şöyle bir darbımesel ağızlarda 
dolaşıyor: 

Bu taJmn Türk futbolcüleri gibi 
tam mlnsayile yenildi. 
Artık siz bunlara bakın da bizim 

futbol takımlarının beynelmilel dere
celere yetişmeden harice çıkmasına 

imkan olduğu kadar çalışın. 
Bilvesile saygılar. 

' Berlin: H. T. 

eserleri" 
Ankarada aym yirmi sekizinde a

çılacak olan Türk el ve ev ~leri ser

gisinde bir de dedelerimizin ve nine-
1erimi%iıı eserleri paviyonu açılacak -
tır. 

Sergi heyeti lstanbuldan da çoğu 
Topkapı sarayı ve bir kısmı da eski 
Türk ve İslam eserleri müzesinden 
200 Parça kadar kıymetli eser ayır -
nııştır. . 

Bunların içinde Türk kumaşları, 
Türk işlemeleri, gümüş ve altın yal -
dızlı eşya, halı, oyma işleri, kitap 
kaplan, altın kakmalı kıymetli Türk 
silahlan vardır . 

Yeni bir akademi binası 
kurulacak 

!nhisarlar Vek8.1eti, hilen Güzel 

san'atlar Akademisinin işgal ettiği 
binaya lüzum göstermiştir. Kültür 
Bakanlığı da bu binayı para ile !nhi
sarl&r Vekaıetine vermeye razı ol -
ı:nuştur. Alınacak para ile Topkapı 
saraymm arsalarından birinde mo -
dern bir güzel akademi binası kUrU
lacaktır. 

Bir deniz liuaıı oldu 
Bahri adında biri dün Yeşilköy a

çıklarında swdalda balık avlarken 
İstanbul tarafından gelen benzin yük
lü bir motör sandala çarparak par
çalamıştır. Bahri denize düşmÜ§, 
kurtarılmıştır. 

gibi, yüksek ecnebi tanıdıklan, bil· 
hassa Slav aristokratlarından ahbap 
lan olan birinin benim gibi, alelade 
bir vatandaş, bir iş adamına .müra.· 
caat etmesinden ziyadesile ütihar 
duyuyorum .. 

Delikanlı güçlükle nefes alarak: 
Aziz komşum ,tamamile yanılıyor

sunuz, diyebildi, ve sanki koltuktan 
yuvarlanacakmış gibi, sarardı. 

Nefesi daralacakmış gibi oluyor
du. Bir saatin tıkırtısı, kalbinin kuv
veUi ve sert atışıyla karışıyordu. 

Valentinanm gözleri cam gibi donuk 
laştı, dumanlandı .. 

Tkalak'm sesi, sanki bir mezar
dan gelirmiş gibi bokuk çıktı: 

Aziz komşum, sözlerinizden, ümit 
ettiğimden fazla zengin olduğunuzu 
anlıyorum. Binaenaleyh vazüem, da
ha ağır ve daha acılaşmış bulunu
yor. Bunu evvelden bilmiş olsaydım. 
böyle bir teşebbüse girişmeyi asla 
kurmazdım.. dedi. 

Mösyö Colignon da, gorillaya ben
ziyen bir serseri ile uğraşmak mec
buriyetinde kaldığını düşünerek, kor 
ku ile etrafına bakmınıya başladı ... 
Masanın altından, adeta taş kesil

miş kansını dürtüşliyerek tehlikeyi 
anlatmıya çalışırken, peki, ne isti-

tarafından • 
4: - Gösterit: Halkevi gösterit şu

besi amatörleri tarafından . 

Fransada aşıklar.ıının sevgilerini ko
calarına ihbar etmeleri hiç te adet 
değildir. Evet bu adam hoşuma git
miş olmakla beraber, kendimi ona 
vermiş değilim. Lakin bu andan iti
baren bütün varlığımla ondan nef
ret ediyorum. Ve misafir kendilerini 
tokatlanmış, hakaret görmü§ farze • 
debilirler ... Allaha ısmarladık Bay, 
dedi .. Ve odadan silindi ,gitti. 

Sanki müthiş surette sarhoş ol· 
muş, ve kırbaçlanmış pısırık bir kö· 
pek gibi odadan dışanya sallana sal
lana çıkan delikanlıya Mösyö Colig .. 
non: 

- Pek muhterem Mösyö Kalak, 
dedi .. Yardıma ihtiyacınız var mı? .• 
Varsa emrinize amadeyim ... 
Uşak ,koridorda Tkalak'ın arka • 

sın dan koşarak: 
- Affedersiniz... Diye seslendi: 

Tabancanızı unutmuşsunuz! ... 
BITTl 

Adliye binası enkazı 
Eski adliye binası yanalı Uç sene 

olduğu halde mtiteahhit enkazı he -
nüz ta.ma.miyle kaldırmamıştır. Bun .. 
dan başka müteahhit A vrupadan ge
tirttiği makine ile tuğlaları kırdrra • 
rak harç halinde satmağa başlamtş • 
tır. Bu gidişle bu enkazın on senede 
bile kaldınlamıyacağmı gören Milli 
Emlak Müdilrlüğil müteahhide enka· 
zın çabuk kaldınlmasını tebliğ etmiş· 
tir • 
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1936 italyan 
manevraları 

ve Hava taarruzuna 
çok ehemmiyet verildi 

İtalyan ordusu g~enlerde )filano iki tarafta da fazla, mavi tayy 1 
ta fi d bU iik bi are er ra arın 8 ~ r mane\'ra ~'l\p- tren hatlarını tahrip etmiştir 
tı \'e biz o %8.Inan k_ısac.a b~settik. 8/26 İÇİN KARAR: 30 s

0

aatlik 
Bu mane\'ralar, Afrıka harekatı do- bir muharebednn sonra c h d ıı...·• 

l t . ...... ep e e uu -
la~,siyle alyan kuV\'etlerinin za - yük bir sükunet bacıhYor 'I · b" 

Jd - il "' . l' avı ır 
yıflanUŞ o ugu kanaatinJ s mek ve çok müşkülata rağmen çekilmede mu 
İtalyan orduswıun daha kuvvetli ol- vaffak olarak Kalore hattım işgal _ 
duğunu göstermek maksadiy.l~ tertip diyor. Kır.mızı d~manmı geriye a~-
olunmuştur. Bir de tam teşkılatlı ve mış olmakla beraber kat'i t• · 
.::zd ·· h k- ...,,.1 . ne ıceyı 

lu e yuz arp _IMP" u P•Yade ala - elde edememiş .. lki tarafta da ağır 
yınm iştirak ettlğj son İtalyan ma - za;>iat var. 
ne\'ralarının asker göziyle tafsilibnı • • • burada verl~·oruz: 

Apenin dağlık mmtakasmda, çok (8 27) istirahat günU !. 
kesik ve ~alı, susuz ve yolsuz bir 28 ağustos sabahı başlıyan hare-
sahada yapılan manevraya iştirak kat büsbütün başka bir çehre arzedi
eden krt'.tar şunlardı: yor. Harekat serbestisi maviye inti-

- -- ---·---

Altı piyade tUmeni, tıir seri tümen, k~l etmiştir. Maviye gönderilen tak
bir motörlü liva, birçok Bersg- vıy~ ~ıt'alan (henüz yolda bulunaı 
lieri alayları, süvari alayları, seri ve 18 ın~ı tüm:_n müstesna). tamamiyle Çalılıklar arasıncla gizlenmif 

l ,\ • - ---
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iZMiRDEN RÖPORTAJLA R 
YAZAN: Suat Derviş 

Nazilli. .• 
Askıda asılı küçücük tayyö

rümü koluma aldım. Şapkamı ace .. 
le ile başıma geçirdim. 

Sanki Nazillide, beni hısımım 
' akrabam, kardeşim, anam bekli· 

yormuş gibi içimde büyük bir he
yecan ve se~nç var ... Nihayet yüz 
şu kadar kilometreyi sabahın sa
at yedisinden akşamın beşine ka
dar kat'etmiş olmanın sıkıntısın
dan kurtuluyorum. 

Vagonun merdivenlerinde bir 
an durarak etrafa bakıyorum. A
caba bizi bekli yenler var mı? 

Evet bekliyorlar ve büyük bir 
nezaketle yanımıza gelerek bizi 
karşılıyorlar. 

Nazillide kurulmakta olan kom
binanın buraya kadar bizi bulmak 
için gelen nazik mühendislerine ve 
memurlarına teşekkür ediyoruz. 

1
. nşaat MUhendısı Bay Azmi, 

bize inşaat hakkında bazı 
malumat veriyor: 

- Bir sene içinde kombinanın 
kurulmuş, makinelerinin yerlerine 
konulmuş olması icap ediyordu ... 

- Yetişmiyecek mi acaba? .. 
- Biz yetiştirmiye gayret P.diyo-

J 
NAZiLLi 

KOMBiNASI 

Fabrika infaattna ll1rlami 6ir W., 

orta tank taburları, siyah gömlekli -1 gelmış oldugundan, mavı taraf, kır - bir ağır makinalı 

ler taburları, kuvvetli kolordu ve or- r----------ıııı---------~r------.. 
du topçusu, istihkam ve muhabere 

ruz. Fakat bilmem ki yetişecek mi? 
Çünkü burada işçi buhranı var ... 

- İşçi buhranı mı?.... Hayret 
edilecek şey... Halbuki lstanbuı 
gibi büyük şehirlerde insanlar iş
siilikten şikayet ediyorlar. 

birlikleri , 
• • • 

Manevra 25 ağustos, saat 5 te 
başlıyarak 31 ağustos, öğleden son
ra bitti. 
İLK VAZİYET: lki taraf gtinler

denberi muharebe ediyor, fakat iki 
misli kuvvette olan kırmızı, müdafa
aya mecbur olan maviyi ağır zayiata 
uğratıyordu . 

Mavi taraf, Kalare nehri gerisine 
~ekilerek burada bir müdafaa mevzi
ine yerleşmek ve takviye edilinciye 
kadar bu hattı müdafaa etmek kara
rını verdi. 

Kırmızı taraf, mavi tarafa cephe-

MAVi 

fl 
~-- ••••• •ö•• •• 

1r1nWlll • •. • WhJ.A,otAI 
~~-· 

~!· ·'t bll!Ue 
/Armee . . 

• • ·...-
~-

•• ..... 

den yaptığl taarruzu, cenup kanadı- • 
a evcih ettiği bir ihata har~ketiyle Son ltaly,a_n ma"..eJJJ,aları~ın cere Y.,an ettiği •ah'fJ! .. ! gÖ•lerir-.:kroJ.i 

inkll8-f ettirerek maviyi tak\iye e- mmyı, yen~ ulaııtıgı hatta .hır müda- Bunlardan ba.tkJl i~ motörl!l 
dilmeden imhaya uğraşıyordu. He.r faa hazırhgı_ yapmağa vakıt bulaına- Bersaglieri alayı .Aosta süvari ala.yr, 
iki cephe cenupta bitaraf bir devlet dan, mukabil taarruza atmak isti - orta bir tank taburu ve bir motörJU 
hududuna dayalıydı. yor! topçu kıt'ası da ihata kuvvetleri em-

* * • Kırmızı evvelki günlerde ağır za- rine veriliyor • 
8/25 muharebenin bütün yükü yiat vermi§tir. Geri ittisal hatlan Cepheden yedinci kolordu Gµardio 

mavi 25 inci tümendedir. Bu tümen Adriadaki üssülharekeden gittikçe u- der Lambardio • Frigento hattına 
ordu komutanlığından aldığı emir il- zaklaşmış, ikmal işleri dağlık arazi taarruz ederek saat 9 a doğru bura
zerine artçılaila sıkı bir muharebe ve düşman tayyarelerinin taarruzları sını ele geçirecektir . 
vererek ve arazinin hususiyetlerin _ yüzünden şiddetle müteessir olmuş- Bunun şimalinde onuncu kolordu 
den istifade ederek Kalareye doğru tur · bilhassa 39 uncu kırmızı fırkanın çe-
~ekiliyor. Şiddetle takip eden düş _ Düşman tarafından tahliye edilmiş tin müdafaasını da altederek taar -
J11an mavi harekatını güçleştiriyor . olan Kalero - Ufita hattında müda- ruz hedefini elde ediyor. 

40 ıncı piyada alayı Gµardina'daki faa maksadiyle yerleşmek istiybr. Daha saat yedide La Civita ile La 
yollar telakisini uzun müddettenberi Motörlü liva, cepheden alınarak Balzato arasında bir yarma olmuş· 
müdafaa ediyor. Cenupta, motörlü cephenin orta gerisinde hazır bulun· tur. Burada 20 inci seri tümen ileriye 
kıt'at Ofanto vadisini müdafaa edi _ durulmaktadır. Kırmızı takviyelerin atılıyor . 
yor. Solda bulunan 125 inci tümen 30 ağustostan evvel gelmesi beklene- Bu neticei kat'iye noktasına ordu 
(Mefruz), ayni zamanda Ufita'ya mez. Bunların muvasaJatmdan evvel komutapı da bizzat gelmiştir. Man • 
~ekilmekte. herhangi bir taarruz mevzuubahis te La Serra'da gittikçe artan düşman 

1lk gelen 60 mcı tUmen (Mefruzl, değildir · mukavemeti 127 nci tümenle 2 nci 
Nusko - Montefusko hattında "erle- * * 'ı' seri tümenin müdafaası Uzerine kırı· ~ 8/28 MA ''İ: Bir topçu hazırhğm-
erek düşmanı k ılamak K ı hyor. Bunun üzenn' e Sant Andrea 1 arş • a ore dan sonra, düşman cephesinin orta -
~irini kolayla1>.tınnak vazı"fesın· · 1 di Conza üzerinden Roşetto ve S. g ... !'t·'!i- "' 1 a - sına, Via Appia boyunca. bir taarruz 
iş...... MaVi taraf emrı·ne tak · Antonio'ya dogr-u taarruza muvaf • m IR• vıye yapmak, ayni zamanda düşmanın ce-

i"ll .• ı:m kuvvetler gelmektedir: fakıyet hasıl oluyor. Kırmızının bil· 
!J s- nup kanadını motörlü ve seri hare-

27 el. tümen ı'le 2 cı' senA t·· hassa sol ynndakı' mııkabil taarru:ı: n n umen ketli kıt'alarla ihata etmek, düşmanı 
Salerno ve Battipaglio indirme iske- muvasala hatlanndan uzaklaştırmak tecrübeleri akamete uğrıyor. 
lelerinden. istiyor. Taarruz başlangıcı saat 6,30! • • • 

21 inci tümen ile 18 inci tümeni Mavi I inci ordunun kuvvetleri : 
;<VII kolordu olarak) trenle · Dördüncü kolordu, 127 ve 60 mcı 

Kırmızı VIII/25 sabahı mavi çekil- tUmenlerden mürekkep. İkinci seri 
me harekatını sezerek taarruzlarını tümeni doğruca ordu emrinde. 
ıür'atlendiriyor · Yedinci kolordu: 21 inci ve 18 inci 

19 uncu kolordu (sağda) Protola tümenlerden mürekkep. 
• Serra istikametine, onuncu kolordu Onuncu kolordu: 25 inci ve 125 
doğrudan doğruya A velinoya tevec-
cüh ediyorlar • 

Siklet merkezi onuncu kolordunun 
orta kolundadır. (23 üncü tümen ve 
motörlü liva). Cenuptan Ofanto va _ 
disinden Bersaglieri'ler ve motörıu 
siyah gömlekliler, ~e.nua süvari alay. 
Iariyle seri tank bırlıkleri taarruz e-

diyorlar . 
124 üncü ve 23 üncü tümenler çe-

tin bir müdafaa yapan düşman art -
c;ılarmı atarak ilerliyorlar. 23 üncü 
tümen büyUk mukavemetleri zırhlı 
vasıtalarla kırıyor. İki tarafın tay -
yareleri canlı bir faaliyet halindedir
ler. Mavi tayyareler Roşetto ve 
ve S. Antoniodaki yolları tahrip edi
yor, kırmızı tayyareler mavinin ih -
raç iskelelerini bombalıyor • 

• * • 
(8/26l kırmızı taarruzuna devam 

ediyor. ~!avi artçıları muannidane 
llıUdafaadadır. Tayyare faaliyeti her 

inci tümenlerden mürekkep . 
Kırmızı, herşeyden evvel, Rocca, 

S. Flico ve S. Angelo der Lombardie 
bölgesinde mevzilerini takviye etmiş, 
Ofanto mıntakasındaki sol yanını ör
tecek tedbirler almıştır. 

Ordu kıt'alan düşmanın yarmala
rını karşılamak Uzere hazırlanmış -
trr . 

8 28 DE 1"UJIARERE1'1N CE
REYAN TARZI : Mavi taarruzu da
ha ziyade cenup kanadında muvaffak 
olmakla beraber öğleden sonra gev • 
şemeğe baş'hyor. Akşama doğru ta
arruzu durduruyor. 

~·~ 
8 129 yeniden yapılan topçu ha-

zırlığını mliteakip mavi birinci ordu 
bütün kuvvetiyle taarruza geçiyor. 
Düşmanın cenup kanadını ihata için 
ayrılan IV kolordu aynca 127 nci 
ve sağ kanattan getirtilen 60 ıncı tü
menlerle ıakviye ediliyor. 

30 ağustos.giinü alay birliği dahi· 

!inde hakiki bir muharebe atışı yapı· 

lıyor. Bu sırada taarruz eden 40 ıncı 
piyade alayına müteaddit ağır piya

de silahJariyle 25 inci tüfek en az 11 
topçu kıt'ası yol açıyorlar . 

Bu sayede, orta ve yakın mesafe· 
]erde son muharebe bölgesini 8.§mak 
ve girmeden evvel bir çabalamanın 
nasıl yapıldığını tamamiyle ameli ~
!arak göstermek mümkün oluyor. 

:Muharebeye uygun bir şekilde ce
reyan eden bu son kısım ile iki taraf· 
tan yapılan tank taarruzlanna bil • 
hassa kıymet atfedilmiştir . 

40 uıcı piyada alayı İtalyan piyade 
alaylarında bulunması mutasavver 
bütiln silii.hlarla mücehhezdi. Oıilar 
da şöyleydi: 

81 hafi~ makineli tilfek (her man
gada bir tane). 

36 ağır makineli tüfek (her biri 12 
tüfekli üç bölilk, model 35, çap 8). 

27 hafif piyade havanı ( 4,5 luk) . 
12 orta piyade havanı (8,1 lik). 
2 takım tank dafii top ( 4,7 lik). 
1 piyade refakat bataryası ("piya

de topu olacak,, 4 topla. Toplar 6,~ 
çapmda. ) 

- Türkiyede hakikaten işsizlik 
var mı bilmiyorum. Fakat eğer iş
sizler çok olsaydı, burada iş oldu
ğu zaman çıkıp gelirlerdi. Bugün 
bizde ancak beş yüz ameJe ~alışı
yor. Hemen hemen bir o kadarın: 
daha kullanabiliriz. Biz burada va
sati iki ekiple, hin amele işletebili
riz. Bu halde on beş günün vasati
si ·525 ti. 

- Acaba memleketin şurası ve
ya burasındaki işsizler burada iş 

olduğunu duymuşlar mıdır? .. Her 
halde duymuş olsaydılar, hiç şüp

;he etmem ki bnraya geleceklerdi. 

LJ zaktan geniş bir saha görUn
dü. Sağda, solda birtakım 

tuğla inşaat var. Gene genç mü
hendis bize izahat veriyor: 

- Bu gördüğünüz yapılar kah • 
~~hanelerdir. Buraya amela geldi
gındenberi Nazillide görülen en 
büyük faaliyet bu oldu. Müteaddit 
kahveler açıldı. Akşamlan ekse
risi uzaktan gelmiş ve bekar olan 
bu zavallılar burada barınırlar, bu
ralarda vakit geçirirler. 
İçimizden birisi: 
- lşte kombina, diyor. Ve bize 

ilerde bir nokta işaret ediyor: 

y edi yUz elli metre uzıınlukta 
ve 300 metre genişlikte ol

duğunu söyledikleri bu sahanın et
rafında evvela otomobille bir dö
nüyoruz. 

Sonra otomobilden atlıyarak bu 

muazzam yapının içine giriyoruz. 
Evvela memur ve mühendislere 

mahsus olan binaları geziyoruz. 

Bunıar her katında bir apartman 
olan iki kat binalar. Üçer, beşer o
daları, mükemmel banyoları, ga

yetle güzel ve aydınlık mutfaklan 

güneşe nazır geniş tarasaları var .. 

Bu arada bize iltihak eden genç 

bir Rus mühendisi de bunun tıpkı 
Kayseridekinin eşi ve tıpkı Sovyet
ler kombinalarındaki binaların bir 
örneği olduğunu söylüyor. Ve kar
şısını işaret ederek orada dıı ame
le evleri yapılacağını an!Mıyor. 

İnsanların içinde bir arı kovanın
daki faaliyeti gösteren bir kayna
ytşla çalıştığı bu sahanın tam or
tasına tesadüf eden yerde muaz • 
zam bir binanın temelleri kurulmuş 
v~ duvarlan topraktan fı~kırır gi
bı Yilkseliyor: 

- Burası ne olacak? 
- Bütün ameleyi içine aıacak 

kantin ve tiyatro ... 
.. ~~ha ilerde de imalathaneler gö

runuyor ... 

Küçük hususi sermayelenn ku
ramıyacaklan muazzam kombina, 
henüz bir körpe fidan halinde ... İn
şaat mühendisleri büyük bir neza
ketle durmadan anlatıyorlar: 

- Burada tenis yeri yapılacak, 
şurana nuslar. ötede vüzme havuz-

Memur aparı manlarııulan biri 
lan bulunacak ... Burası da depo o- içinde kalacaktır 
lacak... • 

:1iç şüphesiz ki, hususi serınaye
lerm kuracağı fabrikaların hiçbi
rinde çalışanın sıhhati ve rahatı 
böyle düşünUiemez ... Eğer bu kom
binalar kurulduktan sonra içlerin
de, gösterişlerinin vadettiği gibi 
çalışılıyor ve öyle yaşanılıyorsa 
Kayseri fabrikasının içi bir cennet 
olmalı ... 

B Ut~n arzum, çalışan bir kom-
. hına görmekti. Fakat beş 

senelık sanayi programımıza dahil 
en mühim bir işi filiz halinde gör
mek te ne iyi bir talih... Ben buna 
da çok memnunum. 

Y anınuzdakilerden biri: 

- Genç Türkiye Cümhuriyetinin 
yarattığl yeni sanayi programınm 
en güzel bir cnmuzecidir bu, di -
yor. 1 

Nazilli fabrikası kurulduktan 
sonra artık memleketin pamuklu 
~ensucat ihtiyacı tamamile da
hılden temin edilmiş olacak ve mil
yonlarca Türk lirası memleket 

Akşam gitgide çökUyor... Or
. . talık kararmıya ba9hyor. ft 

bıtti. Grup grup işçiler şehre doj. 
ru uzanıyorlar ... 

Burada tam bir koloni hayatı 
var ... Kadınsız Çalıfan erkekler_ 

Asırlarca ihmal edilmiş memleketi
miz Yeni keşfedilmiş bir kıt'a gibi.. 

Ben Amerikanın kuruluş başlangı. 
cı.ıı hep böyle tasavvur ederdim. 

Şimdi bu memleketin kadri bi
linmiş, zenginHkleri anlaşılmış , o
nun şu veya bu noktasına ılşüşü
yorlar. Ora"a medeniyet getirili • 
yo ..... Ora~·a medeniyetin piştan 
lan san · · oraya if, ekmek ve ıı: 
yat gcluw.}or. 

. As~lardanberi bugünkU mede • 
nıyeti kurmak için yıpranmış ve 
tereddi etmiş Avrupanın bütün k 
"fl . e-

Şl e~ ~e en son icat edilmiş makl-
nelennm çelik kollan, böyle b" 
. t b' ır ış e ıç yorulmamış, hiç yıpranma. 
mış, zinde ve taze Türk işçısin. 

vik 
ua 

çe avuçlarma teslim ed'l' 
ı ıyor. 

Nafıa Vekilinin Bürhaniye Tetkikleri 

Nafıa \ 'ekili Ali Çetinkan 8 • 

ramış, bazı tetkiklerde bulunn;u.'tu:.n ~=de, BUrTıan.-yeye ere ~
niyeileki tetkiklerini gö tc.riyor . resim, vekilin Bürlıa • 

= 
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Memleket Rövortaiları 
Uzüm ve incir Piya- dü 

sası Yükseliyor 

KayHJi: 11 Eylül 

K ayserf mensucat fabrikası, 
nasıl bina, vesait, makine 

ftibarile tamanıue yeni ise, onu it
ıetenler, tekniaiyenler, hulisa kafa 
bakmundaJı da baştan qağı mo • 
denıdir. \ 

Bütün if, genç Türk milHendisle
rinin elinde ve kafaamda hazmol • 
muştur. Bundan dolayıdır ki, fab
rika Yalnız memleketin dokuma ih
tiyacını temin etmekle kalmaıru§, 
milyonlara baliğ olan bir sermaye
nin TUrk bilgisi, Türk çalııması ve 
TUrk kafasile nasıl verimli bir ha· 
le geldiğini de ispat etmiştir. Ta -
B&vvur edin ki daha birkaç ay evvel 
fabrikanın aylık iatihaallu 900ı000 
met.re kumafken bugUn bu miktar 
2 milyonu bulmuştur. Şimdi ş~ 

bir program tanzim edilmlşür. Bu 
programa nuaran ayhk imalit iki 
milyon 130 bin metreye yüksele
cektir. Bu, memleketteki doku
ma ihtiyacmm ytıkaek bir miktan
m temin edecek derecede mühim 
bir yekQndur. 

E ylill aynıda tesis edilen fabri
ka bir yıl içinde 13 milyon 

metre kumaf imal etmiştir. Bu ku
m&f}arm kıymeti 2 milyon 200 bin 
liradır. 

Fabrikanın bir eenellk mesaisi 
neticeeinde binlerce vatandq ÜJ 
bulduğu gibi bu kadar para da 
memleket dahilinde kalmıt ve tedi
ye muvazenemizin lehine hizmet 
etmiştir. 

Adananm beyaz altmı pamuk, 
dahilt piyasada bir istihli.k sahası 
bulmuştur. 

Btltt1n bunlar memleket hes&bma 
az kazanç mıdır? 

Ah, bir de fU bağ meselei mil -
himmesi olmasa da K&~rili ame
le, kadm, erkek ve çocuklar bile -
fabrikaya rağbet gösteneler ne iyi 
olur. Koca bir şehir birdenbire 
kallmur ve hareket haline geçen 
bir vücut olur. 

G enç mUhendialerden Güher ile 
beraber fabrikayı dolaşıyo -

ruz. Bana hiç ilfenmeden, yonıl -
madan pamuğun nasıl iplik olup 
eonra kuma, haline geldiğini dev 
gibi makinelerin etrafını dolaştıra
rak anlatıyor. Evvela hallaç dai
resine giriyoruz. 

Gözüme bir ilAıı çarpıyor: 
"Sıtma bqladı. HerıUn kinhı 

alınD." 

Sıtmaya ll:aı'fl fabrikada eaalJ 
bir mücadele açıldığı her tarafta 
görWilyor. Fabrikayı doll.fbğıım 
zaman bu illnm muhteHf tekilleri
ne her yerde q.adi1f ediyorsunuz. 

Baldan sonra mtma da aynca 
bir dert. tfÇi adedinin •nbnum. 
da da mDhlm bir amil 1:.u oluyor. 
Hutaltınu amele ifine plemlyor. 
Sıtma öldUrmUyor amma sUrilndU
rilyor. 

Nitekim tıeyahatimln bundan 
IDDnld ll:mmtarmda mtmanm bil· 

Ka79.M labrikannda ifler 

YAZAN 

Mümtaz Faik 
ttln mücadele!ere rağmen birçok 
mmtakal&n nasıl kemirdiğine, iktı
sadi faaliyet üzerinde nasıl menfi 
bir tesir yaptığına bUtt1n delilleri
le şahit oldum. Bu f abriks.da gör
düğüm sıtma milcacJ,elesinin ehem
miyetini o zaman anladım. Sıtma 
üzerinde yaptığım tetkikler ayn 
bir fasıldır ki, bunları daha sonra
lan uzun boylu izaha çalqac•ğım ... 

Vo~~ bilseriı~~ 1.r'wienai?'hlfiier eBeı:a.ocr 
fabrikayı liaıı,ç d~in'lren itTb~
ren kumaşlann otomatik surette 
paket olduğu daireye kadar bera
berce gezdirirdim. Bu suretle ham 
pamuğun o yüzlerce makinelerde 
on binlerce maauraya nasıl incele 
incele sanldJğmı, bu pamukların 
muhteşem merdanelerde n1LSLI ge
rilip kolalanchğım, boyandığım, ku
ruduğunu ve nihayet dokunup N
çilldtlğünU görtlrdUnüz. 

Fakat fabrikanm azametini gör • 
meden ve dairelerin içinde dolat
madan bu teknik tafsillb vermek 
hem zor, ve hem uzundur. 

Tasavvur edin ki ben bile bu fab
rikayı ancak Uç saatte gezebildim. 
içinde görmediğim daha birçok 

_yerleri de kaldı. •• 

F abri.ka, bütün teknik vesaitle 
beraber, içinde çalışanların 

medent ihtiyaçlanm ve eğlenceleri
ni temin edecek birçok şeyleri de 
ihtiva ediyor. Bir tarafta büyük 
bir yüzme havuzu yapılmış, l{ayse
rinin bu kavuran günlerinde bol su 
içinde vücudu dinlendirmek ne iyi 
bir şey ..• 

Saatlerce fabrikayı dolattıktan 
sonra benim bile nezleme rağmen 
bu ıu içine gömilleceğim geliyor. 

Bir tarafta muntazam bir tenis 
kortu ve güzel bir patinaj yeri gö
zümü okşuyor. 

Genç mühendise sordum: 
- Bot zamanlarınızda ne ile va

kit geçirirsiniz? 
GWerek cevap verdi: 
- Pek boş zamanımız yok. Çün

kü akşam PÇ Vakte kadar çallfl
yoruz. Sabahleyin de erken kalk -

• m&k li.zım. 
- Sinemaya lider miliniı? 
-Buan ... 
- Ya tu yi1lllıe havunna ! "" 
-P.an ... 
Görilyorum ki, bu mWıendialer 

aı btlyt1k 81Vki çalıp1ad•n alıyor• 
lardı. 

Bu ll:oüoca, bu milyonlarca met
re ll:umq dokuyan, içinde binlerce 
ameıe ça1Jfbraıı fabrlkanm teknik 
bdroBunu men.il: etmiftim. Meğer 
bu fabrika, bir ifletme direktörlü
ğüne merbut altı tef tar&f mdan 
idare ediliyormu.,. 

O zaman fabrikada. neden her 

dol1.9bğmı dairede fef bolluğuna 
tesadüf etmediğimi anladım. 

Mühendis Güher izah etti: 
- İşletme Direktöıii Bay Os

mandır. Ve buraya merbut bir e
sas işletme, bir de tili ifletme var· 
dır. Esas işletme üç kısımdan iba· 
rettir: İplik, dokuma, boya. lplik 
kısmının şefi benim. Dokıımanm 
şefi Mühendis Nuri, boyanın şefi 

Mühendis Mehmettir. 
Tili i§letme, santral, su ve yan

gın ve tamirhane kısımlanndan 

ibarettir. Santralın 9efi Mühendis 
Zahit, su ve yangının şefi Mühendis 
Şadi, tamirhanenin tefi Mühendis 
Hayridir. 

"Narlıdere ,, Muhtan ~ir 
Aile Husumetine 

Kurban Gitti 

I 

Yuhnla: ôltliirülen Malrtar 
Hmeyin, alıta: Katillerden 

Luan 

"Ege,, nin Muhtelif Yerlerine Yağan Son Yai 
murlar Alman Üzüm ve incir Piyasasını Yükselt 
Izmir, (Hususi muhabirimizden)

Almanyada ürünlerimizin son h~ta 
piyasası hakkında Berlin Türk Tica
ret odası tarafından buradaki ala -
kada.rlara bir rapor gelmiftir. Bu ra 
pora göre, İzmirde ve Egenin muh -
telif yerlerinde 7ağan son yağmurlar 
yüzünden gerek üz!lm ve gerek incir 
piyasalannda yUk!lımeler kay..: .. .iil
miştir. Hamburg kuru üzüm piyasa
sı bu hafta içinde yeniden ebemi -
yetli nisbette kuvvetlenmiştir. Ha -
ber verildiğine göre gerek Hamburg 
tan mevcut 1935 mahaul\l partiler, 
gerek yeni mahsul üzerinden ehem
miyetli sayılacak ifler yapılmı,br. 

Piyasanın bu suretle inkifafı üze 
rine fiatlarda dahi yeniden bazı yük
selmeler kaydolunmuştur. 

Mesela 9 numarah Uzilmler için 
yüz kilo başına sif Hamburg 17,5 
liraya ka.dar fiat istendiği haber a
lınmıştır. Buna karşı - tabii ihracat· 
çılarm satışa istekli bulunmaları şar 
tile - bilfiil satışlar 9 numaralı için 
16,5 lira üzerinden yapılmaktadır. 

Dikkate değer ki, Izmir piyasasında 
dahi kurum, fiatlerin düşmesine 

meydan vermemek için kat'i karar al 
mıştır. Zaten dış piyasalardaki itha
lltçı firmalarda üzüm fiatlerinin dUf 
mesine imkan bulunmadığma kani ol 
muş bulunmaktadırlar. 

serdetmelrtedirler. Bundan 
bu şekilde hazırlanan Tariş tiple · 
dıf piyasalarda fazla tutunmasm 
da fiklyete baflamışlardır. 

incir piyaaaaı 
incir piyuaaı bu hafta biraz 

kuvetlenmif ve bazı tiplerin fiatlal'lllnvtll 
de yeniden hafif yükselmeler k&Y 
dolunmuştur. 

Bu arada sö7.1eliml kilosu 6& 
tane gelen ekstra incirler için 

k il o b a ' ı n a sif Hamb 
geçen haftaki 9,~ lira yerine bu h 

ta on liraya kadar fiyat istenm· 

Ancak ithalatçıların bu fiati öde 

Uzum kurumu imalathanesinde 
çok temiz bir fekilde liazırlanan mulı 
telif (Tarif) üzüm tipleri ile !stan
dardizasyona doğru ilk adımlar a -
tılmış oluyor. Dış piyasalarda kıla 
bir zamanda çok tutunan "Tariş,. 

tipleri hakikaten nefis ~e bazı nıra
.............. __ 'MTt...,,.,'lf'l'flmft'ft!+7'iT11'fr!n-'"""~ftm'l'l!r"lJlnrr1ı:nr""'Dl:r-1rr ..,. ... wwwıll"pea v ' RaaılU""',-cıı:n:t:yıııııı,,,_,..m L#i~~~~~~~=---~~+!!!!J!Nıv"i'\'~~Kr~ ye:tTısı• !'Eınıuıı")aKiiilifde , 

Altı §efle ayda iki milyon met- arlıdere köyünde bir 1ayet ol • la. amel~ ~~~ ıazımgeleceği- lan zannediliyorsa da fiatlerla. 
l'&'dt>k\rmır cjık&rmai, ~ muş ve köyUn muhtarı Hüseyin, iki ve bu suretle maliyet fiatinin yüksel şeceği de hemen hiç umulmaınd 

katen mühim bir meeeledir. B u akrabası tarafından ailevi bir mesine sebebiyet verileceği iddiaamı tadır. 
hem geflerin bilgi ve dirayet!erinl. husumet yüzünden k .... tuğu altına 
gösterir, hem de bir U,in şef bol- biç&k sokulmak ıuretile öldürülmüş 
luğu ile değil, belki tef bil~ ve uır. Katiller cinayeti müteakip kaç
idaresi ile nekadar iyi randınan llllflardır. Zabıtaca takip olunmakta
verdiğini ispat eder. 

Halbuki tesis kıymeti 7 milyoıı dırlar. 

Malatyada imar Gebzede Mühi 
İşleri ••• Bir Soygunculu 

Türk liraamdan fazla olan bu fab- Hidiae şöyle olmuştur. M\1. tar .IU 
rikaya mukabil memleketimizde ni· seyiD. köy kahvesinde birkaç a.rka
ce nice müesseseler vardır ki bun- daflle oturmakta iken geç vakit ak
ların sermayeleri bu miktarın l'lb· rabaaından Kırlı Ali Oğlu Lişan ve 
de biri olduğu halde içinde fef ve 

Dördüncü Büyük Doku- 3 Meçhul Haydut lst 
ma Fabrikası için İnşaat bullu Bir Kadının 

Malatya, (Husuat muhabirimiz - Çant;ısını Kaphlar 
direktörden geçilmez. Hesap edil
se iki memura bir direktör -veya bir 
şef isabet eder, bunların aynca 
muavinleri vardır. Birinin verdiği 
emri diğeri nakzeder. Meratip ail
silesi yoktur. Memur veya işçi, 

kimden emir alacağını bilmez. Her
kes ifi oluruna bağlar, ifler arasm
da bir ahenk, bir rabıta yoktur. 
Netice itibarile de ınUesusenin 
içinde garip bir büro zihniyeti, bir 
kırtasiyecilik hüküm sürer ve rand
man da azalır. 

Modern sanayide, büyük sanayi -
de, sermaye, makine ve işçi kadar 
teşkilat ( - organisation) da mü
him bir iştir. Ve hatta randmanın 
fazlalaşması ve çalışmanın düzenle 
yürümesi için, sermaye, makine ve 
işçiden de evvel gelir. Bu teşkillt 
meselesi çalışmadan ve sermaye -
den muayyen bir samanda uaml 
verimi temin etmek balmnmdan 
baalıbuma avrı bir ilim mbemdir. 

R uyonel bir tanıda i;lemek 
için, insan ve makine endtta

trialnin, zamanın heder olmumm 
önüne geçmek için bu ( organiaa.. 
tion) bilgisine §iddetle ihtiyaç var
dır. Bunun için evveli. birinci de
recede (lef olacak adamın idare 
kabiliyetini, şeflik evsafını bihak· 
kın haiz olup olmidığmı tayin et
mek ve sonta. tetkillb yapmak il· 
zımdır. 

İtte Kayaer! fabrikuı bu ba
kımdan da iftihara pyan bir mil· 
esaeeemiadir. Fabrikanın en nı 
sistem makineleri kurulurll:eıı. ,ef • 
leri, idaresi bakmımd&n da en mo
dern, en rasyonel bir tarada ifle • 
mesini temin için bUtilıı teşkilat 
ilminin koyduğu kaidelere riayet 
edilmietir. 

arabacı Hasan gelmişler, sarhoş ol

dukları için etrafa küfürler savur • 
maya ba,lamışlar ve Muhtar Hüse
yüıle I.i11enm hemşireal yüzünden 
mevcut bir aile husumetinden beh -
setmeye başlamı,lardır. Hüseyin bu 

~ltü üzerine dışarıya çıkmış ve 
bunlara süktinet tavsiye etmiştir. 
sunun üzerine Lisanla Mustafa ani 

olarak Muhtarm üzerine iki iskemle 

den) _ Dördüncü büyük dokuma Gebze (Hususi muhabirimizden) 
fabrikasının 1'51000 lira keşifli ifçi .tatanbulda .Aksarayda Yusuf P 
evlerile 20000 lira ketifli hükfurıet ko civannda Kadri Bey sokağında l 
nağı temel inf&&tI burada tefekkW numaralı evde oturan Bayan Ali 
eden şirkete ihale edildiğinden bu bura hukuk mahkemesi zabıt ki 
gllnlerde işe başlanacaktır. bi Bay Akife evvelki gün 

Hususi idare tarafından yapbrıl· gelmit ve bugün Jstanbula döıun 
makta olan hastanenin ikinci kısım üzere Gebzeden aynlmıştır. Ali 
inşaabnm keşfi de 50000 lira ü.zerm latasyona giderken, kasabanın iki 
den ihale edildL Hastane müteahhit lo metro ötesindeki "incirli ç~m 
teri ayni zamanda 26000 lira keşifli mevklinde, çahlar arasmda sakla 

aavurmuflar ve akebinde de biçakla "SürgU,, suyu kanalının açılmaaı i· nan Uç kifinin htlcumuna u 

şini de teahhüt ettiler. tır. Bunlardan biri Aliyenln Uze rını çekerek var kuvvetlerile zavallı 
Jlluhtarın vUcudüne saplamaya baş
ıaını.,lardır. Muhtar, Lisan tarafın
dan koltuğu altına saplanan fiddetli 
bir biçak darbesile es~ yere yı. 
kılml§ bulunuyordu. Aldığı diğer ya

raJann da tealrile kendini kaybet -
Dl~· 

Şehir pl~ın tatbiki için icap e- atılmış ve içinde 15 altın be§ib" 
den tali planl~ hazırlanması bele- 30 adet befer liralık evrakı nakdi 
diyece 1500 liraya yaptınlmakta ol-
duğundan yakında Malatyada çok bll- ile iki adet altın lira bul~~ 
yük ve kıymeW eeerlerin meydana nini elin~ kapmıftlr. Mutecavizl 
gelmesi beklenmektedir. l&VUfUP gıtmi§lerdfr. 

Bayan Aliye, .tlıyarak mUdd 
Küçük Haberler 1 mum! JJay Cellle müracaat etmit 

O mli la Müddeiumumilik ve jandarma ku • Akhisar (Tan) - ne • 
tihaal merkezİerimizden biri olan mandam Bay Klzmı soygunculan 

Yaralı, kaldıniaıfı memleket has- ( 
tanesinde az sonra ölmtlftyr. Katil
ler hldiaeyt müteakip Urla cihetine 
dofru kaçmıflardır. Zabıta izleri U-
1erindedir. ilçemizde bir meteoroloji iatasiyonu ramaktadır. 

tesia edilmesi hakkındaki belediye - ----------

ö ınizin mUracaati kabul edilmÜJ ve Karamanda İnıar çalıtmaları 
demişte yedi yapılan tesisat ikmal edildiğinden Karaman. (Tan) - imar için 

iataaiyon açJlDUfbr. iıfmalar devam ediyor. Parti Ev Yandı • Balıkesir, (Tan) - BalrJteeir fmdan bir musild kursu açıl!Dll• 
!IDıir (Huauat muhabirimizden)- belediye reisliğine yeniden seçilen Kure Ahmet Ç&VUf tarafından 

DUn saat 15 raddelerinde Odemişin Naci Kodanazm emri tasdikten çık- re olunmaktadır. Son gllnlerde 
)ı{efl'Utiyet mahallesinde bir yangın mı, ve işe bqlamı,br. valar birdenbire qumuştur. Çift 
çıkmıştır. Yangın, arabacı pap. Mua • Merzifon, (Tan) - Spor hare- çi h ll:aldırmakla 8flul 
tafa kanaı Ulfet ve manifaturacı su ketleri ilerlemektedir. P'ak~t, maç • armamnı m 
leymanm evinden çıkDUftır. iki saat yapılabilecek muntazam bir saha dtır. Mabaul vaziyeti iyidir. 
tçiDde Yedi ev yanmıftır. Bu mrada yoktur. Bu ihtiyaç yeniden mevzuu. 
hava ÇOlı: rllzglrh oJduğu için yan - baba olmıya bqlamıft.n'. 
pı ÇOk zorlukla eöndtıruıebllmiş, O- • Yalova, (TAN) - Burada on 
demifliler milthit bir tehlike atlat - bet eünde bir yeni bir pzete çıka. 
nıışlardır. rılacaktır. D.k nüshası bugünler,ıe ln-

Bu yangından .huaule gelen sarar tişar edecek olan bu guete köyltlyü 
miktan on bin lira tabmiu olunınak alakadar eden bütlin havadlalerl 
tadır. vaktinde verecektir • 

YU.ııcı DU ICuralan 
AkhfAr, (Tan) - Balkeviınls 

bancı dil kursları mevsim dolayı 
tatil edilmı,tL Kuralarda yeni 
derslere batlanmıt ve gençl 
yabancı diller hakkındaki llllkalll!I 

artmakta oldufu ~rmmtı,ınr. 
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İZLANDAVA 
"T~R.1<,, AKINI 

İzmir Yerine Hali Kutup Arazisinde 
"Smyrn,, Kelime- Yeni Bir Ada 

No. 64 

MAlıl ANTUYb.NEli" 
~omo._nı 

No. 6S _ l'azo11 : Kadm:on Ka/Lı - sini kullananlar! Sovyet Rusyada Büyük 
Bir Balonun Uçuş 

Tecrübeleri Yapılıyor "İzlanda Toprağında Kimseyi Öl- Alakadarlar Bunun 
Önüne Geçmelidir! "Sadko" buzkıran gemisiyle ilınt 

Yaza11: Steplıa11 ZWEIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

• dürmediniz mi? Kimseyi Dövme
ı ya• diniz mi? Yaralaınadınız mı?,, 
r _ Size kendisini bir Türk olarak 

tanıttığı halde burada bir Ispanyol-

Bu ihtimal herkesin kafasına uy
gun geldi. 

lzmirli okuyucularımızdan doktor tetkik seyahati yapmakta olan Sov
Ali Rıza, bazı ticaret müesseseleri- yet Arktik heyeti, şimal kutbu mın -
nin "lzmir" yerine hlla "Smyrn" takası denizlerinde yeni bir ada keş
kelimesini kullandıklarını mevzuu fetmiştir. 

Binlerce Kişinin Soğuk Avazı Yük
seldi: "Süvariler, Süvariler Geliyor,, 

Bu eski elbiselerle seyahat eden in \ görmeye gelmişlerdi. Artık bu ada
sanlar acaba Kral ve Kraliçe ıniydi? mın Kral olduğu meydana . çıkmıştı. 
Köylii kadınlan ve çocukları biribir Halk onu elinden kaçırmak ıste.miyor 
lerine hep bunu soruyorlardı. lçle- du. Artık atlara binerek kaçmak ihti
rinden hiç kimse o zamana kadar mali kalmamlştı. 

" uş gibi görüneceğinden haberiniz 
on Yag· ar ınıydı? _ . 

Y ""k ltb _ Kendisinin Tiirk oldugunu gız· 
u se isti. rdu 

Vali yine hakimin kulağına bir şey 
!er söyledi. 

Hakim Dertli Hasana baktı: 

bahsederek gazetemize bir my:tup Bu yeni !teşfedilen ada, 81 derece 
göndermiştir. Bu dikkate değer mek- 12 tulde ve 72 derece 20 arzda kl· 
tubu aynen neşrederek alakadarın- indir. Adanın uzunluğu iki kilo -
nn nazarı dikkatine vazediyoruz: metre kadardır. Sovyet fen h~yetine 

"lngiliz Kralının lstanbula gel· reislik eden profesör Samoyloviç'in 
diği günlere tesadüf eden gazete- bu hususta verdiği rapora gôre, ada 
nizin bir nüshasında Taymis ga _ deniz sathından pek yüksek değildir 
zetesinin, Türkiye muhabiri tara- ve ada~n etrafını kaplıyan deniz de 
fından vukubulan ikazlara rağ- pek sıgdır. 

kralı paraların üzerindeki şeklinden _ Parise götiireceğiz. Gitmezse 
başka türlü görmemişti. Bu küçü _ öldürürüz! diye haykırıyorlardı. (emek yo · 

_ Elbiseleri siz mi verdiniz? 

-Evet ... 
De ek ki Onun yalancılığına 

- m ' 

- Peki amma sen hiristiyan de· 
ğilsin. Bu kızla evlenebilmek için 
islamlığı bırakman lazım. Razı ola
cak mıydın? 

prdım ettiniz.~ 

- Oturunuz .. • 
Hakonala beraber gelen diğer şahit 

ter de aşağı yukarı ayni cevaplan 
/Verdiler. Hancı Suenou yine coştu. 
b kadar ki bir aralık: 

_ Son günlerde adada Tiirk düş • 
~Jığmm çok bUyük olduğunu bili

rdu. Suçsuz olsa bile kendisinin 
alanıp hapeedileceğini düşünmek 

haklıydı. Bunun için öyle yaptı. 
anlış mı düşündü. lşte onu tuttu
uz ve bırakmıyorsunuz. Onun hiç 

tıir suçu yoktur. Hatta dostum Ha· 

- Dinimi bırakmak mı? Siz delir
diniz mi be? Bunu bir daha tekrar 
etmeyin. Yoksa bir yumrukta kafa
nızı kırarım sizin. Ben niçin dinimi 
bırakacakmışım? Islamlıkta hiristi
yan kadınlarla evlenmek caizdir. ıs. 
terlerse bu kadınlar islam olmayıve
rirler. Bundan bir şey çıkmaz. 

Hakim buna şaştı. 
Bu kadar geniş kapılı bir din ola

bileceğine aklı ermiyordu. 
Bununla beraber çok susmadı: 

llonla hemşehrilerine büyük bir iyi -
yapmış, bir çok kişilerin hayatını 

- Fakat, hiristiyanlıkta bir hiris· 
tiyan kadının bir müslüman erkekle 
evlenmesi caiz değildir. Estrid hiris 
tiyanlıktan vazgeçmiyeceğiue göre 
sizinle evlenmesine imkan yoktur. 

urtarınıştır. 
Hasan yine sağma soluna bakıyor, 

Hakim bir kaç saniye durdu. Son
ra güliiınsiyerek sözünü bitirdi: 

- Mademki tüccar Baggenin kı-hırsızlık ediyordu. 
Bu hal hakimin gözüne çarptı ve 

dan bıış 
. . 

1 
. ancıya: 

ış tıp er •. ı - Yeter artık ... Anladık .. 
tunmasınll"' d .. dU Diyerek susturdu. Huana on · 
dır. fahitlerin söylediklerini kıeaea an-
ı .. ttıktan sonra sordu: 

zmı çok seviyorsunuz; o sizi sevme
diğine göre diğer korsan arkadaşla
rınız gibi siz de onu kaçıracaktmız. 
Bu İf için buraya kılığınızı değiştire
rek geldiniz ve kendinizi bir İspanyol 
olarak tanıttınız. Doğru değil mi? 

biraz dab4 - Sizin suçunuz yok mu? lzlanda 
rin fiatleri\ıy:ılarında dolaşırken yahut lzlan
meler kay fcıa toprağına ayak bastıktan sonra 

Hasan gözlerini hakimin gözlerine 
saplıyarak bakıyordu. 

·mseyi öldürmediniz mi? Esir etme 

kilosu ss-'lfcüruz mi? Kimseyi dövmedinizı ya· 
. . ..M.ut yaralamadınız mı? Kısaca, bura· 

Hakim kendisini tuttu ve topar

landı: 

er ıçın YL. . . .• 
utr"' bir suç işlemedınız mı . 

Hamb J _ Hayır ... Hatta iyilik yaptım. 

- Yalan söyliyerek hancıyı aldat
tınız. Fakat bizi aldatamazsınız. Bu· 

nun için cesur bir adam gibi açık 

·ne bu b _Biliyoruz. Hakon anlattı. 
_ Ondan başka ..• 
Ha.san, San kızı göaterdi ve de
metti: 

atlerla df - Bu kıza da iyilik ettim. B~r de
fa onu lngiliz korsanlarmm elınden 

ulmamak . . R Re" · ben zorla· 
IJ.lması ıçın ecep ısı 

lclı:m ve yaptırdım .Sonra gemide iken 
••h•_;nu da diğer esirler gibi ambara a· 
U JJJltacaklar, ba~ız _bırak~aklardı. 

ıJen rahat ettirdim. kımseyı dokun-
ulUJkurtmadıın ve her_ ~eyini verdim. ı. 

aanmazsanız kendisıne sorun. Na-

l 
uslu kız olduğu için inkar etmez. 

staP Estrid bunları öğrenince Haaa.na 
ktı. Delikanlının gözlerile karşılaş

ltı ve ora.da kendisi için beslenen son 
ıuz aşkı sezer gibi oldu .Fakat bu 

kon~unuz! 

Dertli Haaan kızdı: 
Hancr Suenou delikanlmın gö&le -

rinden gözlerini ayırmıyordu : 
- Kaçıracaktım deme ... Zaten ka· 

çırmıyacaktm! Oyei değil mi! .. 

Diyordu sanki ... 

Fakat Hasanın cevabı hiç te öyle 

olmadı: 

_ Herhalde onu başkasına bırak· 

mamak için elimden gelen herşeyi 

yapardım. 

Valinin yüzünde maksadına eri· 

şenlerin büyük sevinci vardı. 

Hakim, karar vermek için hiç bir 
eksiği kalmadığını anlatan bir hal 

takınmıştı. 

Hakonla arkadaşlarının ve Sue-
· den~ziş onu sevindirmemiş, korkut. 

uf P uştu. 
ında l; l - Evet .. Bana fena davranmıyor- nou'n canlan sıkılmıştı • 
yan Ali~. sana dokunmadı. Fakat yine on 
abıt ka korkuyorum. Çünkü ..• 

misaf Genç kız sustu. Hakim onu zorla· 
a dönm~ 
r. Ali~ _ Sözünliz\i bitiriniz ..• 
nm iki ııl _ Çiinkü fena bakıyordu. Eğer o
li çeşmııun elinde ve 188ız bir yerde bulun
a sakla >911ydım, balla fenalık yapacaktı. 
uğramıf. Hasan merakla dinliyordu. 

n iizeriıı4 Vali Hol ger bu •ıra.da yerinden 

beşS'birf alktl ve haJciınin ~~ eğilerek 
nakdi ısıltılarla bir şey soyledi. 

Hakim başını çevirerek vali ile göz 

teca vizl ö...e geldi ve başını sallaaı : 
Sonra Hasana dönerek sordu: 

müddel1' s· 0 zamana kadar hic; tanıma 
- iZ .. 

etmişti' jlığınız halde Estrid'e ~~çın iyi bak-
ma kU \ınız? Yoksa onu çok guz~l buldu
cuları l'ııuz ve ... seviyor musunuz k.. b 

H san içini çekti. Genç ıza aktı 
•e :ayran hayran süzdü: • 

O un ne kadar güzel oidugunu 
alan - n • N payım e-
. . .lörmüyor musunuz.. e ya ' . 
ıçın ~-de değil, çok sevdim onu ... Gemi -
. tara e sıkıntı çekmesine, pazarda satıl· 
ılmış asma razı olmazdım, siz ne derse -
an i . deyin. Doğrusu budur. 
rde bi - O halde buraya onu kaçırmak 

çift in geldiniz! 
· - Ist.erse burada kaJırdıııı· 
___ ,ı . di Dertli Haaana daha 
"'16- Herkes şım 

likkatle bakıyordu. Halk arasında 

!
men bu haber dilden ~il~ dol~ştı: 
_ Türk korsanı ,Estrıd ı sevıyor· 

uş. 

Jayıs~ Birisi bağırdı: --
yenid - Onu kaçırmak için gelmiş öy-

e ... 

Estrid oradan bir an önce ayrıl

mak ve uzaklaşmak için sabırsızla· 

nıyordu. 

• • • 
-21-

Murat Reiı ••• 
Şimalin buzlu ve karanlık denizle 

rinde yine iki Türk kadirgası dalga
lan yararak lzlandaya doğru gidi • 
yorlardı. 

Yavaş yavaş ufuk aydınlandı. 
Murat Reis kıç kasaranın en geri

sinde ve dümencinin yanında ayakta 
duruyordu. Bu, kırk beş yaşlarında 
toparlak sakallı bir adamdı. Ela göz
lerinde yılmazlık ve ümit parlıyor -
du. Buna rağmen dümeni kullanan 
otuz yaşlarında esmer bir levende 
dönerek şöyle dedi: 

- Kara Osman ,şu lzlanda dedik· 
!eri ada ne kadar uzakmış! Sakın 

yolu şaşırmış olmıyalım?. 

- Gözlerimi pusladan ayırmıyo • 
ruın reis. Bize söylenen yol budur. 

- Yoksa onlar mı bizi aldattılar? 
M:urat Reis Cezayirden çıktıktan 

sonra Cebeliittank boğazından çık

mış ve o sırada Recep Reise rastla -
mıştı. 

Murat Reiş Portekiz sahillerinde 
biraz avlanırken Recep Reis dosdoğ
ru lzlandaya yol almıştı. Aynlırken: 

- Ben de geleceğim ... Orada bulu· 

talım . 
Demiş, Recep Reis te: 
- Elbet ... Ben seni ararım. 
Cevabını vero>ist\. 

(Arkası v.ı.r) 

men "lstanbul" yerine "Kostan - Tarihten evvelki insan ini 
tinopl" kelimesini kullanmakta AJtay'da Katun nehri kıyısında, iki 
temerrüt ettiğini ve en nihayet zi- bin yıldan evvelki zamana ait bir pa
yaret vesilesile bu inadından vaz- leolitik insan ini keşfedilıniş ve bura
geçtiğini memnuniyetle yazmı,tı- da uzun tetkiklerde bulunulmıışt ı~. 
nız. Şüphe yok ki memleketimize Bu mağarada yapılan araştırnıalar
ait her ,eyi ecnebilerin de bizim da 60 taştan alet ile tarihten evvelki 
bildiğimiz ve tanıdığımız gibi bil- adamın taştan aleti yapmasın'l y.ı,-a
melerini istemek hakkımızdır. He- yan ve bugün bu imalin tekniğini bize 
le bu ecnebiler hududumuz dahi- bildiren 1500 kadar da mamulat par
linde olursa. ça.sı ele geçirilmiştir. Bulunan bu a-

Size Taymis gazetesinin inadi- Jetler, Altay'm eski sekenesinin r.ıad
le kıyas kabul etmiyen ve Tay _ eli k\iltürllnün tetkiki bakımından bil 
misin Kostantinopl l<elimesi kadar yük ehemmiyeti haiz bulunmakta -
bile nazarı dikkati celbetmiyen ve dır. 
memleketimiz dahilinde olduğu Bu araştırmalar, Leningrat Maddi 
için çok kolaylıkla önüne geçil - Kültllr Tarihi Akadelniııiyle Dördün
mesi mümkün olan bir hldise - cü Devrenin tetkiki hakkındaki bPy • 
den bahsedeceğim. lzmirin bil • nelmilel cemiyetin Sovyetler Birliği 
hassa ticaret evlerinin ihracat 8'· şubesi tarafından yapılmaktadır. 
yaları üzerinde firmalarını göste- Moekova civarında büyük 
ren yazılar arasında (Smyrna) ve bir konıbina 
"Smyrn" kelimelerine çok sık te- M011kova civarında yeniden büyük 
sadüf edilmektedir. Bu müesse - bir yünlü mensucat kombinasının in
selerin merkezleri Türkiyeae ol - şasına ba§lanmıstır. Bu fabrika yıl
duğu halde birçokları bu şehrin da 110 milyon rublelik yünlii kumaş 
Türkiyede olduğunu tahmin ede· çıkaracaktır. Fabrika civarında 150 
mezler. Türk gümrüklerinden ge- bin nüfusluk yeni bir şehir de doğa • 
çerek yüklenen bu eşyanın üze • caktır. 

rindeki Smyrna kelimesini iptal Yeni bir kabiliıevk Sovyet 
ederek yerine lzmir kelimesini balonu 

cük şehir halkı Paristen ve saray Birdenbire yine çanla: çalmıya baş 
muhitinden o kadar uzakta idiler ki.. !adı. Bir araba gelml§tı. Pal"lslen 
içlerinden hiçbirisi bu muammayı memleketin her tarafına Kralı ara. 
halledemiyordu. Civarda oturan asil mak üzere gönderilen adamların ikisi 
!erden birisini çağırıp bu adamla ka nihayet Kralın izini bulmuşl~r ve o
dmın hakikaten Fransa kralı on al- raya kadar gelmişlerdi. MO:Iıs tara,. 
tıncı Liii ve Mari Antuanet nıi? fından gönderilen bu elçilerı;alk ne. 
Yoksa al~Jade bir Y.olcu ve bir in!~ şeli tezahürat ile karşıladı. ~;~nes 
mı? Sualıne bir cevap vermesini bek- halkı ınes'ulıyetten kurtuJm_~e ~it 
liyorlardı. mekçiler, kunduracılar, terzı f a. 

saplardan mürekkep olan esne. mel!\ 
leketin mukadderatına ait karnrlar Yirmi sekizinci bap 

Varenneı'te bir gece 1 caklal'Q, 
vermeye mecbur kam ıya.. ~ :" 
Hükümet memurları bu işi go~ .~ı. 
Bunları bakkalın evine kadar got~ • 
diller ve Kralın yanına çıkıncıya. a. 

dar alkısladılar. . t b,ıı. 
Bu korkunç gece de nibaye lki 

muştu. Sabahın altısı olmuştu~-, tte-n 
el~iden birisi olan Romeuf vazı.ye 

' - ·şı zor-
hiç memnun değildi. Yaptıgı 1 tt "in 
la yapıyordu. Bu adam La ~aye ;.~ -
maiyetinde çalışan bir ıabıtti. 
çok defa Versayda nöbet _beklem ~ :ıı 
Kraliçeden daima gü~er yuz ve ~a
sözler görmüştü. Maıyetine karşl 

,._, Kra-
inıa pek nazik davranan Al'>" ve 

yumak mümkün olduğu gibi bu 
şekilde yazıları olaın sandık ve çu· 
valları ıı;ümrük kapısından içeri 
sokmamak da en basit hakkıınıı

1791 senesinin 21 Haziranında Ma
ri Antuanet otuz altı yaşına ba~mıştı. 
On yedi senedenberi de Fransa Kra
liçesi idi. Fakat orta sınıf bir Fransız 
ailesinin evine ilk defa olara.. ayP.k 
basıyordu. Saraydan çıkıp hapishane.. 
ye girmeden evvel ilk geçtiği nıerhalo> 
burası olmuştur. Bakkalın acımış 

yağ ve sucuk kokan dükk:imndan 
geçmek lizımdı. Kral daha doğrusu 

arkasında eski elbiseleri ve takma 
saçlarile dolaşan adam ve madam de 
Koı-v ..nüstear ismiyle seyahat enen 
kadın, bakkalın evine götürülüyor
lardı. Tahta merdivenleri gıcırdayan 
iki odalı küçük bir ev ... Yemek oda· 
•ma girdikleri zam1n ellerinde !<azma 
~ kürek iki köylii kapıda nöbet bek
liyorlardı. Versay sarayının sırmalı 
hassa askerlerinin yerine bu partal 
kıyafetli köylüler geçmişti. S · ki
şi, Kral, Kraliçe, Madam El th, 
iki çocuk, mürebbiye ve iki oda hiz
metçisi hepsi bu küçücük odaya tıkıl· 

"V-8" isimli yeni Sovyet kabili- mışlardı. Çocuklar uykusuzluktan 
sevk balonunun tecrübe uçuglan mu • bitkin halde idiler. Mürebbiyeleri on
vaffakıyetle neticelenmiştir. _ ıln hemen yatırdı ve derhal uykuya 

..V-" billonu 10 bin metre mlklbı daldılar. Kraliçe bir sandalyenin üze
hacmindedlr. Balon, Moııkova ch-a- rine oturmu" yüzüne bir pe<;e ört
rmda ııo kllometrellk bir çevre içinde mu,ıu. Hiç kimse yüzünden ne öfke
ilk UÇUfUDU yapmıı ve havada 37 sa- sini, ne de ietırabmı okuyamazdı 
at kaldıktan sonra salimen üssüne Kral derhal rahatına bakınmış, sofra. 

!içe bir çok defalar onunla kon~
muş, ona iltifat etmişti. Romeuf un 

şimdi gayesi onları kurtarmaktı. Fa

kat on altıncı Liiiye am olan daimi 
talihsizliğin yeni bir eseri me}'dana 
ç.ktı. Romeufün arkadaşı Bayon is· 

minde insafsız, müfrit bir ihtilllciy
di. Romeuf Kralın izi üzerinde olduk 

!arını hissedince hareketi yavaşlat

mış ve firnrilerin vakit kazanmasına 

çalışmıştı. Fakat insafsız Bayon mü
temadiyen acele ederek kaybolan za• 
manr i<azamnıştı. dır. 

Elimizde olan bu haklarımızı is
temesini, muhafaza etmesini bil -
mezsek dUnyanın her köşesine ya
yılan nefis Türk mahsullerinin 
bir ltalyan veya Yunan şehrinden 
geldiği kanaatinin beslenmesine 
hizmet etmiş oluruz. Türk hudut
ları dahilindeki şehirlere kablel
milA.t isimlerin verilmesine müsa· 
maha edersek Taymis gazetesin• 
lstanbul yerine "Kostantinopl" 
kelimesini kullanmasına hak ver· 
memek insafsızlık olur. En derin 

dönmüştür. • ya ,oturarak peynir ekmek yemeye 

Devlet krediıile Kolkhozlara başlamıştı. Hiç kimse konuşınuyor

Romeuf mahcup ve ır.ilteessir bir 
halde, Kral ve ailesinin tevkif mUzek
keresini elinde tutarak odaya girdi, 
Mari Antuanet onu göriince hayreti
ni gizliyemedi: 

cinı al du. 
Birdenbire sokaktan dörtnal:;. gelen 

atların gürültüsü duyuldu. Hinlerce 
kişinin boğuk avazı yükseldi: (Süva • 
riler, süvariler geliyor). 

(Arkası va~) 

. 

Abll~n.nnn......,...asa 

BORSA 
Sovyetıer Birliğinde cins at yetiş

tirlmes'.ni teşvik makııadiyle, Ziraat 

Halk Komiserliği, at yetiştirn•ekle 
uğra.şan kolkhozlara krediyle 16.200 
cins at satmağa karar vermiştir. Zi
raat Bankası bu iş için kolkhozlara 
21 milyon rublelik munzam bir krelli 
açmıştır. Kolkbozlar cins at müba
yaasına sarfedecekleri bu parayı Zi
raat Bankasnına üç yılda ödeyecek -
!erdir. 

Choiseul yollarda bir hayli oyalan- .,..., ... .,.,. • ._.,, __ ""'•"'•"'•"'=,...•.,•-•"""•""""""•ıııın,...n.,u,.. 

saygılarımı sunarım.,, 

Acı Bir Kayıp 

dıktan sonra nihayet gelebilmişti S TEŞRİNİEVVEL CUMARTESİ 

Süngü kuvvetile halkı dağıtarak evin p a r a 1 
0 

, 

ta yanma kadar sokulmuştu. Süvari- ----
terin Kral ve Kraliçeyi kurtarmaktan A 1ı1 

626,-
126,-
984,-

s. t'' 
626,-
126,-
9~6.-

General Ahmet Çürük-J;::=======:::: 
sulu Dün Defnedildi 

başka gayeleri olmadığı için derhal 
faaliyete geçtiler ve halkı dağıttılar 
Bot arabanın etrafını sardılar. 

Cboiseul merdivenleri teli.şla çık
tı. Ve Kralın bulunduğu odaya girdi. 
Yedi tane at hazırladığını haber ver
di ve Kralla maiyetinin derhal bu at
lara binerek etraflarında süvarilerden 
pıürekkep bir muhafız kıt'a.sile kaç

malarını teklü etti. (Ha.,metmcap e

mirlerinizi bekliyorum) diyerek Kral 
dan muvafakat cevabı bekledi. Fakat 
on altıncı Liii için en güç şey acele 
kararlar verip bunları tatbik elmek

. ti. Bir çok tereddüt ve münakasalar 

Sterlin 
ı Dolar 
Altm 
{") 

Çekler 

Vefatını teessürle haber aldığımız 
general Ahmet Çiiriiksulunun cena· 
zesi diin Çamlıcadaki evinden kaldı· 
rılarsk Karacaahmetteki aile makbe
resine defnedilmiştir • 

General Ahmet Çiiriiksulunun ölü· 
mü ile, istibdada karşı ilk isyan eden 
kıymetli şahsiyetlerden birini daha 
kaybetmiş bulunuyoruz . 

Ahmet Çiiriiksulu, daha genç ya: 
şmda, Abdülhaınitle mücadeleye gı· 
ri§ti. Fakat bu mücadele ona paha · 
lıya malolmuştu. Genç zabiti Rodoea 
siirgiin ettiler. Fakat Çiirüksulu Ah· 
met, oradan bir gece, kalenin lağım· 
lan içinde korkunç bir yolculuk yap· 

TAN 
4BONE VE iLAN ŞMTLARı 

Bir •7'* , • 1 • 

a • • • • • 
1 • • • • • 
' ""16 . 

Terlı:l:re Dltan 
lciD lciD 

1 so 
4-
, 50 

14-

. -
14. .. -

Oh t(lıı OIDcd* SlnotlslD• atı· 
,.ac:uı edilmelidir. 

K8<1Uı illnlaı ılotnıılaıı ılotnı•• 
daremiace alınabilir. 
K8ctılı Ohlırm 1 •ta1.. bıı 

~efalılı 30 kanı- 1 Mttt'ılaıı fu 
1 aaı tein utll' bll11M ! kanat •hnn 
Bir ılehılaa tu!ı lchı -.ıııar 

"' ıo """'' tnıllriHr. r.nnft t'ttmf• nft•h11htf' • ft'11ttm 

Londra üzerine 
Nevyork 
Paris 
Cenevre 
Brüksel 
Florin 
Mark 
Prag 
Viyana 
Stokholm 
Madrid 

Esham 

Iı Bankası 

• • N 
.. ~ Hıt.mili.c 

Anadolu % 60 
" % 100 

Şirketi Hayrıye 
Tramvay 
Somon~ Nektar 
Tcrkoı 

eıl),

o.1a.~o 
16.88.6> 
3.42.Zl 
-ı .66,60 
1,46,
!.95.~8 

19,32,90 
4.20,25 
3,09,82 
1,25,25 

lt,-
10.-
10.-
24.90 
41,-
16.-
19.-

9,25 
12.~S 
12.85 

gı• göze alarak kaçmağa muvaffak 
ma .. 1 y 

idu. Ve bir Rum yelkenlısıy e U • "::============~ 0 
· tana oradan da Parise gitti. • nan ıs • . 

Aslan Çirr.cnto 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bank"st 
Şark Merkez Ecıancsi 

1 etti. Cboiseulden ne karısnıın, ne kız. 
kardeşinin, ne de çocukla.nnm bu su
retle kaçarken yaralanmamasını te
min etmesini istedi. Askerlere emni
yet olup olınadığını tekrar tekrar sor
du. Kıymetli dakikalar bu münakaşa· 
!arla geçiyordu. Bir köy evinin basık 
tavanlı bir odasında Kral ve ailesi 
bekliyordu. Eski devir bir türlü karar 
veremiyor, tereddüt ediyordu. Fakat Is t İ lı r a z 1 a r 

91.!>0 
SL-

3,SO 

Fakat Çiirüksulu Ahmet, Panste• 
Ahmet Rizanın etrafında toplana~ • 
1 la anlaşamamıştı. Çiiriiksulu, hür· 
ar h"I · en • . t. menfaatsiz ve ı esız sev nye ı, 

!erdendi · 
Bu sebeple, Ahmet Rizanm bazı 

h ketlerini, sahte buluyordu. 
a~ gün Jön Türklerin bir içtim&· 
Bir • d "d 

mda ,AJımet Riza ile aral~ ~ şı : 
detli bir münakaşa oldu ve ~ksu 
lu hiddete kapılarak ~h~et Rızanın 
başına bir iskemle in~.· .. 

ÇiiriiksulU, bütün ömrun~ ~enilı· 
- taraftarlıktan vazgeçmeınıştı. Ha· 
~~kati olduğu gibi görür, do~rulu~
tan ayrılmazdı. Mensup ol~ugu lttı· 
hat ve Terakki fırkasındakı yobaz • 

Bosnadan kayıp ihtilal genç ve kanı kaynar olduğu Türk Borcu r 
aranıyor için tereddüt etmiyor ve beklemiyor- ,, ,, II 

du. Çalman çanlardan uyanan milis E;~ani A.'. B.ıg 
. Bosna Sarayda Safet Dangalako • askerleri sokakları dolduruyordu. Es- istikrazı Dahili 

vıç Tiirkiyedeki kardeşlerini . a~or. ki bir top bulmuşlar, sokaklara siper- Sivaa - Erzurum I 
Babasının adı Mehmet, annesının adı 1 pmış!ardı. Süvariler sabahtan " II 

AY§edir. Erkek kard~lerin~ ~ Şe- :1/;0rgurı ve eusuz kaldıkları için T a 1ı o i I ô t 
ref, luet ve kızkardetı Behıyedir. halkın verdiği ,arabı içiyor ve on- Rıhtım 

Posta adresi : !arla anlaşıyorlardı. Sokaklar gittik. Anadolu I ve II kupon kesik 
Saraj090 P. S d I rd S ki k t" III Boına (Yucoa1-) çe insanla o uyo u. an a ı ve " 

nihai dakikalar yaşandığını bir hissi " Mümessil 

23.30 
21 ,25 
21 .40 
)1 ,25 
97,SO 
9Q.25 
9),25 

10.40 
42.10 

•6. 
45,40 

tar, onun ileri hareket yolunda yap • 
mak istediği hamlelere mA.ni olmuş· 
!ardı. 

kablelvuku onlara haber vermişti. M 1 1 1 , t 0 1ı 11 i l l e , i 
Bütün halk. köylüler, çobanlar, i~çi 

ve amele evlerinden çıkmış ve Varen- i~~~ ~~I ıo3 .- 104, 
nes'e doğru ilerlemişti. Ihtiyar kadın- 96·50 97,50 Merhumun hatırasını hürmetle a • 

nar, ailesine taziyetlerimizi bildiririz. tar bastonlarına dayanarak Kralı <°) Diğer paralar üzerinde muamele ol 
mamı5trr. 
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Bir Haftalık 
Tarih 

lBaeı 1 incide] 

amı istiyoruz. 
Fransa, ayni manda sahasına da· 

hil olan Lübnanı Suriyeden ayn tut· 
makla kalmıyor. Lübnanı öz evli.t 
addederek Lübnanlı olmıyan yüz bin· 
lerce Suriyeli Arabı L'ilbnan idaresi 
altma koymuştur. Suriye heyetinin 
Pariıte buna ait şiki.yetlerinl mU • 
nakaşa etmiye bile razı olmamıştır. 
Antakya ve 1skenderunun Suriyeden 
tamamile başka ve ayn bir saha oldu
ğu kabul edilir ve Antakya ve 1s • 
kenderun, mukadderatına hi.kirn bir 
hale getirilirse ortada mesele kal • 
mu. 

iki zd cereyan 

G e<;en haftaki Milletler Cemlye. 
ti toplantısında Habeş mesP.

lesi hakkında cereyan eden hldisele
rin münakaşaları bu hafta da devarn 
etmiştir. Avrupada hükilm süren iki 
siyasi mezhebe göre ortada iki nevi 
görUş vardır. İtalya bittabi ateş pUa 
kürrnUştür. Almanya, Avusturya ve 
Macaristan ayni görüşe iştirak eyle
miştir. Mütecavize karşı mukavemet 
seddi vUcuda getirilmesini istiyen kU
çilk mernJeketler bilakis bu kararı 
:Milletler Cemiyeti mefkı1resınin bir 
zaferi diye alkışlamışlardır. 

İngiltere ve Fransada işe bu zavi
yeden bakanlar da var, İtalyanın ge
lecek Londra 'konferansına iştirak et
memesi ve Avrupa derdine çare bul
rnamn gecikmesi endi.§esine tlbi o
lanlar da ... 

Meselenin iki tarafını da gören 
(Ekonomist) mecmuası, ltalyanm 
gUcendiıilmesine teessüf etmekle be· 
raber diyor ki: "Tecavüzün kurbanı· 
nı kovmak ve muvaffakıyetli mUteca
viıe ~refli bir yer vermek Milletler 
Cemiyeti için blr kUçUklUk olurdu. 
Cemiyet bundan kurtulmuştur." 

isken derun 
meselesi 

BASKÜL 
ı Bakırköy sulh hukuk hakimliğin 
den: Bakır köyde Aksu caddesinde 61 
No.lu evde mukım iken halen mahalli 

"Seca,, Marka Alman Baskülle- ikameti meçhul bulunan Yaşara. 
Müddei Hacerin aleyhinize açdığı 

Antakya ve Isk d gUnUn me ri gelmiştir. Son derece hasısaa en erun sulh teşebbüsü davasının yapılan 
selesidir. Anavatan dışınd;:. kalan bu ve OlçUler kanununa uygundur. mahkemesinde mahalli ikametiniz 
güzel toprak parçalarına karşı, gös· Kantarcılar: No. 64 Tel: 20736 meçhul olduğundan ili.nen tebliğat 
terilen allka, çok derindir, Istanbul· AHMET HAMDI icrasına karar verilmiş ve muhake -
da bulunan Antakya ve hkenderun· .. ___________ • menin de 17 teşrinevvel 936 cumartesi 

!ular, büyük bir silkfınet ve itimat i· saat 10 a talik kılındığından yevmi 
le, hUklımetiınizin bu husustaki te- N A K • L .muhakemede hazır bulunmadığınız 
9ebbüslerinin neticesini bekliyorlar. 1 • takdirde hakkınızda gıyaben muha -
/ıteJijimiz nefiir? Şişlide Osmanbeyde Rumeli keme yapılacağı tebliğ makamına ka 

Kendisile görüştüğümüz bir An • caddesindeki im olmak üzere ilin olunur • 
takyalı genç, bUe şunları anlattı: Kadın berberi salonumu 

"-Bugün için, sancağın bir tek gene Osmanbeyde Sokoni Va - Bakırköy sulh hukuk mahkemesin
den: Klvolosun müddeialeyh Fatih
de Sarı Güzel mahallesinde halıcılar 
caddesinde 39 No.lu evde mukim iken 
hıt.len mahal ve ikameti meçhul bulu
nan Mimar Saki aleyhine açtığı 165 
liranın tahsili hakkındaki davanın ila 
nen yapılan tebliğata rağmen müddei 
aleyhin yevmi mahkemede hazır bu -
lunmadığından gıyabında duruşmaya 
başlandı ve verilen gıyap kararında 

ilanen tebliğine ve yevmi mahkeme -
nin de 12 teşrinievvel 936 pazartesi 
saat 10 a talikma karar verilmiş yev
mi mahkemede hazır bulunmadığı ve 
tarih ilandan itibaren beş gün içinde 
itiraz etmediği takdirde vakıaları ka
bul etmiş ad olunacağı ve gıyabında 

senet \'e icra dosyası tetkik olunaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilin olunur. 

dileği var: Türk idaresine dönerek kum benzin deposu karşısında 
Türk bayrağı altında ya,ama aaade· Suna gazinosunun bitişiğinde ye 
tine ermektir. ni yaptırdığım 243 No. lu dük-

lskenderun ve Antakya Türkleri, klna naklettim. 
hiçbir vesayet altmda yaşıyamular. 
Isteklerimiz açıktır. Biz, hayata göz- ŞUKRU ŞAŞMAZ 
!erimizi açtığımız ~aman, Antakya, 
Türk bayrağının gölgesi altında idi. 
Bugün ise, orada Türklüğü, hatta ha 
tırlatacak bir •ey bile bırakmamak 

aiyueti güdülilyor. 
Suriyeliler, istiklalleri için büyük 

fedakarlıklara katlanmış bir mU:et· 
tir. Böyle bir milletin sadece kendi 
hayatl haklannı istiyenlere karşı. dn 
he. insa.flt davra.nrnumı beklerdik. 
Biz esasen Suriyeden bir şey ist~rni
yoruz, istediğirniz, kendimize yaşa • 
mak imklnlan verilmesidir. 
Acı hahralar .. 

Bir başka Antakyalı da diyor ki: 
"- TUrk - Fransız muahedesinden 

hiçbir maddenin tatbik edildiğini gö 
rem edik. 1 

Halk. Suriye idaresinin tazyiklerin 
den son derece şikayetçidir. Türle 
milli benliği ve gururu mütemadiyen 
çiğnenmektedir. Hiç unutmam: An • 
takyadan Türk cümhuriyetinin 10 un 
cu yıldönümü bayramını Türkler 
kendi aralarında kutlulayorlardı. Bu 
milli bayram şerefine. göğsüne Türk 
bayrağının rozetini takan bir genci, 
polisler yakaladı, sürükliye sürükliye 
karakola getirdiler. 

İstanbul İkinci Ticaret Mahke -
mesinden: İstanbul Asliye Mahke • 

mesi İkinci Ticaret dairesinden: 

Hacı Remı;i ve Hamit şirketinin Se
lflnik Bankasına transferli Beşiktaş. 

ta çöp iskelesinde Cümhuriyet depo • 
sunda mevcut tütünlerin mahkemece 
satılmasına karar cerilerek 6 • 10 • 
936 salı günü saat 11 de kat'i satıla. 
cağından talip olanların mahalli 
mezki'ırda hazır bulunmaları ilan olu. 
nur . (26160) 

~I ..................................... ... 

ÔGllE.TMENLER iÇiN. 
Sınıfta öğretmen ... Bu: asırlardanberi olagelmiş klasik bir varlık· 
tır. Bugünün ihtiyaç ve telakkilerine göre bu eskimiş, kıyınetten 
dü,müş sayılır. :Nasıl ki, en büyük diplomatlar muvaffakıyellerlni 
sefarethaneleri dışında \'e briç masalan başında temin ediyorlar
sa bugünün muallimi de en büyUk. başarısını sınıfın dı,ında bula-
caktır. Bunun yollarını size fU kitap gösterecektir: 

Öğretmenin sınıf dışı ödevleri 
Yazan: Ragıp Nureddin Eğe, Amerika. bölgesi talebe ispekteri 
Tanesi 715, ciltlisi 100 kuruştur. Taşradan posta parası alınmaz. 

~--- Muallim Ahmet Halıt kitabevi 

Ankara Müzik öğretmen okulu " 
Direktörlüğünden: ,,, 

1 - 9 3 6 - 9 3 7 senesi zarfında açılacak olan Konser
vatuvarın Tiyatro ve Opera kısmı için yatısızlardan baş
ka yatılı talebe alınacaktır. Kızların en az 16 ve en çok 
2 O ve erkeklerin en az 18 ve en çok 2 O yaşında olmaları 
ve hiç olmazsa oı ta okulu bitirtni$ bulunmaları lazımdır. 

2 - İstekliler 5 Birinciteşrin pazartesi günü akşamı
na kadar birer dilekçe ile Ankarada Müzik Öğretmen 
Okulu Direktörlüğüne ve lstanbulda Şehir Tiyatrosu 
Rejisörlüğüne baş vurmahdırlar. 

Bu müracaatta aşağıda istenilen vesikaların birlikte 
getirilmesi lazımdır. 

A - Bir hal tercümesi "Kendi yazısile" 
B - Nüfus hüviyet cüzdanı 
C - Sıhhat raporu 
D - Okul diploması. 
3 - Seçme sınavı. Ankarada Müzik Öğretmen Oku

lunda 6 Birincitcsrin 936 sah günü ve İstanbulda Sehir 
Tiyatrosunda 12 Birinciteırin pazartesi günü yapılacak-
tır. (1182) (1828) 

Ankara Belediye Reisliği nden: 
Su İşleri İdaresi için birisi Fen Müdürlüğünde diğeri 

Makine Mühendisı olarak Fen Heyetinde istihdam edil
mek üzere iki diplomalı mühendis alınacaktır. 

Fen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira 
aylzk ücret verilecektir. 

Yabancı dil "fransızca, almanca. ingilizce" bilenler 
tercih edilecektir. 

İsteklilerin bu şartları hai2 olduklarını gösterir vesi-
kalar ile rnüracaa tları. ( 1 15 3) ( 176 3) 

Yüksek Mühendis Mektebi Di· 
rektörlüğ ünden: 

Mektebimiz Elektro - mekanik laboratuvarı için "125,. 
lira ücretle "3,, asistan aJınacaktır. Bunların Türkiye 
Cümhuriyeti tabiiyetinde vP Tilrk veya Avrupa yüksek 
elektro - mekanik mühendis mekteplerinden birinden 
mezun olmaları ve askerliklerini yapmıı bulunmaları 
lazımdır. 

(Observer) gazetesi, Milletler Ce
miyetinin akılsızca hareket ettiğine, 
her şeyi bozduğuna ve bugünkü ha· 
linde bunu kapatıp defetmekten ba~
ka çare bulunmadığına kaildir. Bu .. 
nu da çok dUrUft bir 118&1lla yaamı,
tır. 

Bu gazete şurasını anlamıyor ki, 
Milletler Cemiyeti şu veya bu devle
tin muayyen bir dakikadaki sıyut 
arzularına alet olamaz. Premıiplerl 

müdafaaya mecburdur. Bilhaasa a· 
demi tecavüz prensipine küçUk hükiı· 
metler çok kıymet vermektedirler. 
Habeş murahhaslarının toplantıya 
kabul edilmesine, Litvinoftan Çl)k zi. 
yade Danimarka ve Holanda amil ol· 
muşlardır. Maksat, ne İngiltere ve 
Fransaya kafa tutmak, ne İtalya· 
yı Avrupa manzumesinden haric bı .. 
rakme.ktı. BUtün gaye, ademi teca· 
vllz prensiplni yükseklerde tutmak· 
tI ki dUnya yüzünde emniyet Uıerine 
müstenit devamlı münasebeUtr 
kurulması buna bağlıdır. 

Orada, sabaha kadar zavallı c;ocu· 
ğu dövdüler. Sonra, yine bir 30 Ağus 
tos günü, zafer ba.yrammı kutlula • 
dıklan bir sırada, böyle bir hldise ol· 
mu9, bir lI'Urk genci, bu yüzden hap
ae m&lıküm edilmişti. 

Bun dal\.. bir gı.jjqd~ı eml de ~ n • 
t.akyanm ileri .ıelenlerinden Mehmet 
Saffet ölmUttU. Cenazesini vasiyeti 
Uzerine Türk bayrağına sardılar. C~ 
nue için büyük, bir alay yapıla<'P k • 
tı. Fakat Suriye polisi, buna müsaa· 
de etmedi. Ve cena.ze, ancak birkaç 
kişinin omuzlan üstünde mezarlığa 
götUrUldU. Ne Antakya ve Iııkeıde • 
runda, ne de diğer aance.k kuaba ve 
köylerinde, kimse TUrklUk tezahUrü 
yapamaz. Fakat bUtUn bu tazyiklere 
rağmen halk, ara sıra, her fedakar • 
lığı göze alarak içindeki sevinci a~ı

Bu şerait dahilinde müracaat edenlerin miktarı ilçten 
fazla olursa aralannda seçme imtihanı yapılacaktır. 

İstı~klilerin bu husustaki evrakı 'müsbiteleri ve dilek
çelerile berabeı ,8-10-936 tarihine kadar Mektep İdare

.-.H_......,ı~~---ı.- srrre muracaanarı nan oıurıur. CI7Yl 

Franktan Joğan iıtikrar 

A vnıpada umumi bir anl&.1ma 
kurmıya ait hareketin, bet 

Lokarno devleti arasında Londrada 
vukua gelecek toplantıdan doğtnasını 
beklemek son zamanlarda !det ol
muştu. Halbuki bu sahaya daha müs
pet, daha ameli bir kapıdan girilmiş, 
hatta işin içine Amerika da karıştı· 
nlrnıftır. 

Frangın düşmesi dünya yüıünde 
iııtlkrarsızlık uyandıracak yerde bi
lakis istikrar ve emniyete yol açmı~
tır. BütUn dUnya vaziyeti böylece 
görmekte müttefiktir. Yalnız Blum 
kabinesinin sağ taraf muhalifleri 
müstesnadır. Fransada eskidenberl 
fırka kini gözleri o kadar bağl&mıo· 
tır ki, hiçbir milli met!eleye müıpet 
ölçWerle bakmak \'e kar91 taraf1n 
yaptığı iyi bir şeye iyi demek mtim· 
kün olmuyor. 

Fransanrn Amerika ve İngiltere 
ile anlaşması ve para için bir cephe 
birliği kurması Blum kabinesinin 
cidden mu\'affakıyetli bir hareketidir. 
Bu suretle milletlerarası lkttsa.dl mu
naaebetlerin istikrarına ait harekete 
Amerika da kanşmıf oluyor. 

Dikkate değer olan nokta, Ameri· 
k&nın bu yeni çıfıra verdiği ehem • 
miyettir. Sovyetler hiçbir husull 
maksada tabi olmıyarak Nevyork pi
ya11.sında bir milyon lngiıtı llraaı 
11atılığa ~ıkarmı9la.rdı. Amerika 
Maliye Nazın, bunu İngiliz liraamı 
sarsmıya matuf bir manevra diye te
lakki etmiıtir. Dolan mUdafaaya 
mahsus iki milyar dolarlık tahsisata. 
ilk defa olarak el sürmüş, bu paradan 
ayırdığı beş mtlyonla blr milyon ln-

______ _ giliz lirası satınalmıştır. Sonra dl 

ğa vurur. 
Antakyada, hemen bütün Ciltnhu· 

riyet bayramle.nnda, zafer gUnUnUn 
ytld~nilmlerinde Türkler, kendi nra
lannda toplanıp biriblrlerini kutlar 
ve şenlik yaparlar. 

Oğrendiğimlze göre TUrklyede bu· 
lunan Antakyalılar, talebe de dahil 
olduğu halde (2000) kişiye yakın • 
dır. Bunlar araınnda mebuslar, tanm
mııs doktorlar, kuvvetli avukatlar, i
lim adamlan da vardır. 

anla§mıya dahil paralan korumak 
ve para istikrarmm ilk hamlelerini 
mUdaf a& etmek i<:in Amerlkanm ha.
ki 1.99ts.000.000 dolan da nrtaya at
rnrye. müheyya oldufunu bildirmi§ • 
tir. 

Uw Şarltta 

B öylece frank iei ortaya hiç 
beklenmiyen bir istikrar isti

dadı çıkarmıştır. Bu zemin üzerinde 
faydalı tnktı;aflar beklenebilir. Buna 
mukabll Uzak Şark çok kararmıştır. 
Çinde Japonlar öldürilldilkten sonra 
Japonyanm verdiği Ultimatomu Çin 
reddeylemiştir. Japonya için meydan 
açıktır. Çinde diledlğtni yapacaktır. 
Buna mukabil Çinliler de kendilerini 
ağır satmıya hazırlanıyorlar. 

tspanyada da karartı devam e t· 
mektedir. Madrlt üzerindeki tazyik 
artryor. Merkezle şimendifer rabı • 
tuı kesilirse Madrit daya.namıya. 

caktrr. 
General Franko, ispanyada hU· 

kfunet reisi Uln edilmletir. tık 1)e. 

yanııameet, halkı yatıetırmayı ve 
müfrit unsurlar arasmda da ~mniyet 
uyandırmayı he<ief tutuyor. General 
Franko, yeni hUk<ımetin kapitalist 
olmıyacağını, işçi menfaatlerini ko • 
ruyace.ğıııı eöylUyor. 

bir defa 
gelip 
görü · 
n üz. 

Çanakkale Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf 
ile ( 13 6, O O O) kilo un sa un alınacaktır. 

2 - Unun beher kilosuna (14,50) kuruştan (19720) 
lira hiciln1iştir. 

3 __:!halesi 7 /10/1936 tarih çarşamba günü saat 
( 16,30) da Çanakkale Müstahkem mevki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 -- İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları 
olan ( 1479) lirayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü madde
:erındeki vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaat et
meleri ilin olunur. ( 1407) 

Hozatta Jandarma Seyyar.Piyade 
Alayı Satı n al ma komisyonundan: 

1 - Tutarı yirmi beş bin iki Yüz lira tahmin edilen 
yüz seksen bin kilo un 1 7/1 O I 1 9 3 6 Cumartesi günü sa
at on dörtte IIozatta kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. İlk teminat 1890 liradır. 

2 - Şartnameler yüz yirıni altı kuruş karşılığında ko
misyondan a!ınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat mak
buzu ve şartnamede yazılı belgeler içinde bulundurula -
cak teklif mektubunu eksiltme vaktinden bir saat evvel 
Hozatta Komisyona vermiş olmaları ( 112 6) 173 O) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLAR I 

Ketif bedeli 502 lira 68 kurut olan Karagümrükte Belediye 
Tahıil Şube9i binuınm tamiri pazarlığa konulmuttur. Ketif 
evrakı ve f&l'tn&meai Levuım Müdürlüğünde aörülebilir· lıtekli. 
ler 2490 No. lu kanunda yazılı veıika ve Belediye Fen İtleri 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet veıikaıile 37 lira 69 ku

ru,luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün ev
veline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 
6/ 10/ 936 ıalı gilnü ıaat 14 de Daimi EncümendP. balunmalıdır

(8) (1844) 

Nafıa Vekaletinde~ : 
12 Teşrinievvel 936 Pazartesi eünü saat 15 t~ Anka,.., 

rada Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltmesi odasırıda aşa -
ğıda yazılı iki parti kayın travers eksiltmesi kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

1 - Birinci Parti Adapazan kazasının Dikmen Devlet 
Ormanından şesilmek 5artile 23697 lira 50 kuruı muham 
men bedelli 13150 adet normal ve 500 adet köprülilk ka
yın travers. 

2 - İkinci parti İnegöl Boğazova Devlet Ormanın -
dan kesilmek şartile 19019 lira 1 O kuruı muhammen be
delli 11 O 5 4 adet normal ve 19 5 adet makashk kayın 
travers. 

~ - Birinci parti için muvakkat teminat 1777 lira 31 
kuruş ve ikinci parti için de 1426 lira 43 kuruştur. 

4 - Eksiltme şartname ve teferrüatı parasız olarak 
Nafıa V:ekaleti Malzeme Mil dürlüğünden verilir. 

5 - Isteklilerin teklif mektuplarını, 7.5.936 T. ve 329 7 
sayılr resmi gazetede çıkmış talimatnameye &öre Veka 
letten alınmış vesika ile birlikte 12 teırinievvel 936 Pa 
zartesi ~ünü saat 14 de kadar Vekilet Malzeme ekailtm 
komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

6 - Hususi mukaveleli Orman sahipleri de kendi O 
manlarmdan kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. 

(1033) (1564) 

istanbul Dördüncü icra Me 
mur;uğundan: 

Fatih Fenari Tahtaminare mahallesi Sadrıazam 
Paşa 67 numaralı hanede mukim iken ikametgahı me 
hul olan Yordanaki oğlu Kleantiye: 

1 - Cumas Dimitrinin tasarrufu altında bulunan G 
latada Kıhnç Ali Paşa mahallesinde Kara Mustafa Pa 
ve Çöpltik iskelesi sokağında kain 229, 229/1 numar 
gayri menkulun: 1-12-931 senesinde beı sene mudd 
le ve ikraz mukavelenamesinde yazılı ıartlar daires\n 
borç alınan beı bin lira mukabilinde emlak ve eytam b 
kasına birinci derecede ve sırada ipotekli: 

2 - 20-9-934 tarihinde ve iki sene vade ile borç ahn 
4000 liraya karşılık Yordanaki oilu Kleanti namına i 
ci derecede ipotekli olduiu celp ve tetkik edilen tapu 
dından anlaşılmış olduğundan iıbu mükellefiyetler h 
kında bir itirazınız varsa üç gün zarfında ve daıremt 
934/ 924 numaralı dosyasına müracaatla bildirmeniz 
susu icra ve iflas kanununun 128 inci maddesine tev 
kan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

( 1861) ( 4 
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-i~ianbuı D~r~~ncü icra Memurluğundan: 
.. k Anonım Şırketıne kiremit örtülüdür. Elektrik su ve kalörifer tesisatı var - 1 - Kat: Bir sofa üzerinde zemini lineleorn döşeli ı ıı 

. ~mlak ve Eytam B~nkası r:r tamamına 148.368.00 dır. Tam konforu haizdir. Bina sağlam ve metin olup oda olup her odada birer fayans lavabo ve ~d~nın birin
b~~ınci derec~ ve. sı~.ada.~potek ~ s~kiz lira kıymet. takdir mevkien nlanzarası çok güzeldir. Dahili aksam yağlı bo- de balkon vardır. Koridorda bir hela ve zemını nıo.zayik 
yuz kırk sekız hın uç yuz altm ~ et mahallesi eskı Macar ya ve duvarlar tutkallı badanalıdır. fayans lavabo ve hela duş ve emaye bir banY0.su olan bir 
edilmiş olan Büyüka~a Meşr~~~ yeni 58, 62, 62/ l, Bahçe ve müştemilatı: Binanın deniz cihetinde bina banyo mahalli vardır. Çatı katı: Ahşap merdı"enıe çıkı
yeni 2 3 Nisan caddesınde esk7ı sk'ı 7 g 8 ı 6 ı 81, yeni zemini seviyesindeki set beton arme döşeme ve üstü çi- la. n b. asık tavanlı bir sofa üz.erine beş çatı altı ı:a:dır. a1• _ 

· · 3 s 5 8 e ' ' ' ; d k Dahıl, 60 , 66 eskı 99 yenı 8 • "b" binası ve müştemılatı. mento sıvalı önü korkulukludur. Bu öşemenin alt kısmı rıncı atın n~erdiven başı tavanı ahşaptı~. 1 aksamı 
6, 8, 10, numaralı Yat klu ~.çimento bir koridor üzeri- bu zeminden aşağı diğer sedde sathı mail olan mah:ılde tamamen yaglı boyadır. Elektrik su tesısatı me"cuttt 

1 - Bodrum katı: Ze~ın~ tesisatı kazan dairesi, bah- üstü kemerli bir korirlor olup üstü tuğla ayaklar üzerine Klüp binasr ile bir bahçe içindedir. Etrafı duvar "ede~:· 
ne sabit raflı bir depo sıc~ :ransför motör, arkada içiçe müstenit araları demir parmaklıklıdır. Buraları bir de - parmaklrkhdır. Beyaz köşk: Yeni bağlar ve 23 nisan s~~ 
çey~ çıkıla~~k b~r ka~T ~:rfik daire çimento .dola~ v~ d~. - po ve hala ve binanrn bodrum katına gidilen bir dehliz kaklarınd~ yenı 8~, 85, 87 numaralıdır. Sokak ceDhesin
sabıt raflı uç depo frıgf giden koridor üzerıne komurluk vardır. Bu seddin ön kısmı istinat duvarlr ve önü tama - de ve zcmınden hır metro irtifarnda üstü açık taras olu 
ğer bir depo diğ~r tara a lumba mahalli ve deniz cihetine men demir parmaklrk korkulukludur. Binanın sokak cep zemini ve ceı:hesi mermer kapılı ve etrafı demir Par111at-

ç korıdorda tu k ·k· a·· h · dem· m kl k ko kuluklu bahçe kısmen tarhlara lı.klıdrr. Zemın kat: Zemı"nı' mermer do"şelı· bir taş.lık i'-1.e-v~ sarn~ ve . .. i kemerli ve zemini topra ı ı g z esı ır par a r r · '-t.,, 

gıden bır dehlız ~lZC~ afına çıkan dehlizin kapusu vara ayrılmış olup çam palmiye gibi ağaçlar mevcuttur. Bah- rıne zeminleri ?~şap birinde şömine olan ve bepsınde fa .. 
kömürl~k _ve d.enızu~~evamı olan zemin katına çıkı:aı: or çenin ortasında san köşkler (kulüp binası) ortasında Y.aı;s lava?o.lu ıkı oda ve karşısında içiçe üç oda olup ik:i .. 
dır. Tulanı ~orıdo~iven sağda bir buz odası, ve makına etrafı mermer fıskiyeli olan havuz olup muhtelif mahal - sının zemını ... parke ve her birinde fayans lavabo vaı-cltr. 
tada mozayık .mer h ~ .. ine sabit çinko raflı dolaplı lerde mermer heykeller vardır. Ön taraftaki bahçenin Oda ve taş!ıgın tavan lan kalem ve duvarları ve ~hşap 
öairesi olan kıler a ~a.p kuz~simen ortada büyük bir ye- zemini krsmen çimento önü demir parmakhklı yazlık ma aksam yağlı boyalıdır. Zemini mermer bir koridor u~eri ... 
bulaşıkhane ve ~e?1~nı ar ba ve sabit bakır kazan ve <li * hal ve ahşap kameriye olup bu kısmın methali binanın ne zemini ah~ap e~aye banyo ve fayans lavabolu.ve lliı:ıi .. 
mek sobası ve iki .ı~karha so sabit raf ve tezgah ve bulaşık sağında ve büyük demir kapılrdır. İkinci set: Demir par v~rlı ban~o nlahallı ve zemini ahşap alafranga bır . h~ı~ 
., b ve rnozayı a şap . . 1 k maklık korkuluklu merdivenle inilir. Yazlık büfe. Zemi- hır merdıven altı ve diğer merdivenden bodruma ınıı .. 
ger so a B d ·1 çatı bir kat ıtıbar o unara kl kt d' B , k b k sı teknesi vardır. 0 rum 1 e ni ahşap raf ve tezgahlı ve maltız oca ı filtre tesisatı ve me _e ır. oeırum atı: Taş merdivenle inilen u ı 111 .. 
dört kat üzerinden hesap yapılmı~tır.k' d ir kapıdan bulaşıkhanesi vardır. Büfenin yanlarından aşağıya mü - a~ bır koridor üzerine dört göz kömürlük olup bodrul't\ 

'7 rnin katı: Sokak cephesınde 1 em. tenazır merdivenle inilir. Büfenin zemini ikinci set olup bınanın bu kcsmı altındadır 
. ~l- .ı;..le~ini mozayik bir taşlık sağda merdıven altın.,- ferbeton olarak altı açık kolonlar üzerine mebnidir. Bi· - . As~~.kat: Birinci kata ç~krlan mütenazır merdiveni?\ 

gırı en z telefon odası ve birinci kata çıkılan m_ozayıit rinci set, ikinci set arasındaki sathr mailde birçok yetiş- bırleştıgı sah.anlığ:_n bir tarafında fayans lavabolu . ~aa. 
da a~·~! karşıda zemini mozayik tavanı karton pıyer ve miş çam ağaçlan ve istinat duvarları vardır. r~zervuvar bı- hela ve haricen sakaf ve hamama gıdıl~n 
mer ıd sabit askı demirlerle merbut vestiyer. solda ca - Deniz köşkü: Etrafı karosimen bir koridor, ahşap kor bır kapı ve bir koridor üzerine ikı' küçük oda vardır. Bı" 
duvar a . d . ·ı n zemin parke kıraat salonu . . k ~ kanlı bır kapı an gırı e ı t kuluklu olup üstü binanın saçağını teşkil eder alt kısmı rıncı at: Geniş bir salon üzerine sağında ve solunda ıa~\ 
me · · ke içiçe geçilen büyük dans salonu 0 up a- kargir üstü ahşap iki katlıdır. Ahşap kısım: Kapıdan gi- yans lavab~su olan karşılıklı üçerden altı oda vardır .. P ~ 
ve zekı:ı~nı pa~ornişleri karton piyerdir. Salondan bahçe· rilince solda küçük bir kapıcr odası ve sağda zemini ri - katın t.avar.•ar.ı. v<. .ahşap kısımları yag-lı boyalıdır. lkr 
van ırış ve l d k lır büyük dans salonundan ~ k B ·ş camlı kapı ar an çı 1 • d · mento ve fayans lavabo ve alafranga hala rezervuvar ve at: ır sofa uzerıne karşılıklı ve fayans lavat ..... ·~-
ye genı k salonundan geçilen deniz cihetın e zemı- b ·r l b o daire · 1 t d odadrr. Zemini mozayik rinı· ve duvarı fayans kaplı en 
ve kışlık ~eme f k'' 

1 
.. tü iskeleli demir çatdı ve emaye anyo ve termosı onu any sı o up or a a :oy 

ni mozayık etra ı c
1
akme ankı us

1 
sag-daki zemini mo- geniş bir salon zemini ahşap üzerine linoleom döşelidir. ye banyolu banyo mahalli olup çatı katına çıkılan merl 

b kk 1 tavanlı yaz 1 yeme sa onu, k _ Duvar ve tavanları kalemkar olup ortada geniş bir salon ven altında alafranga bir hela vardır. Çatı katı: Bu ka' 
a . .: koridor üzerine zemini parke duvar ve tava!1 ar üzerine zemini ahşap üzerine linoleom döşelidir. Duvar basık tavanlıdır. Bir sofa üzerine beş oda ve zemini .:ink 

zayı . r oytın odası, ve korı"dor ve bu odadan geçılen ze- d" ı· 1 f b' h l" 1 1 t pıye ve tavanları kalernkar olup pencereleri pancurludur. De- oşe ı a a ranga ır e a o up bu katın tavanları srva ı .. 
0~. ·ke ortadan camlı bı"r paravana ile ayrılmış mev - d B b. d h'l" k mını paı niz köşkünün altı açıktır. Haricen yağlı boya ve ütsü rr. u ınanın a ı ı a samı ahşabiyesi ve harici tama· 
. l'k k 1 k yemek S"'lonu olup arkasındaki yazlık ye· - ı b 1 d T 1 sım 1 ışı ~ . d "h kurşun kaplıdır. Köşk kargir ayaklar üzerine mebnidir. men yag ı oya ı ır. avan arı kısmen yağlı boya ve kıs· 

mek salonuna müteaddit kapıları vardır. Kon .. o:.u~ nı a Deniz sahili ve rıhtım ve kayıkhane ve banyo mahalli: men kalemkardir. Haricen bir kısım pencereleri ahşap 
yetinde zemini parke bahçeye methali olaı:ı ~udurıy~t o- Bu kısım ikind set sathı maili zeminden aşağıda ve ueniz kepenkli ve bir kısmı ise pancurludur. Müştemilat . : Bi • 
dasr vardır. Yemek sa]onu. karşısın.d~ zemını. karos1m:~ kenarıdır. Muhtelif yoJlar ve merdivenle buraya iniHr. nanın ittisalinde bir katr kargir zemini mermer döşeli sa
sabit dolaplı ahşap bölınelı ve zemını mozayık fayan~ l.a Deniz köşkünün altı depodur. Sağında birinde rezervu - bit tezgah ve ocak ve merdiven altında sarnıcı olan bu 
vabolu iki ofis ve zemini karosim~n. ca::nlı kap~d~n gırı - var ve diğerinde lavabo olan iki hala vardır. Kara c-ihe - kısmın üstünde hamam bulunan ~utbak ve zemini krs
len zemini ve duvar fayans kaplr ıkı goz hala ıkı rezer - tinde kumluk ve on iki göz kargir 'deniz banyo kabinası men taş ve çini dö~eli ve mermer tekneli çamaşırlık ohıp 
vuvar ve iki pisivar iki camlı dolap ve duvarları fayans 0 - ve bu kısmın önünde küçük bir liman (ba Y havuzu) ve kemerlidir. Bu kısım lotor dairesi olarak kullanılmakta 
lan iki fayans lavabolu tuvalet mahalli asma kata çıkılan etrafı nfitrm ve denize uzanan potrel kızaklar üzerinde olup bir kuyusu vardır. Ve suyu bütün binalara tevzi ve 

---m~ ozayik sery,is..ıner.divenli ve yukarıda y~lan evsafta "·e üstü çimentolu bir iskele olup bazı mahalleri oyulmnş ve isale eden tesisat ve haricen bir servis tulumbası vardır. 
kadınlara mahsus diğer bir tuvalet mah~llı var~ır. . dökülmüştür. Kayıkhane etrafındaki rıhtım adi duvar o- Bu kısmın üstünde kısmen taş ve kısmen mermer bir mer 

\).' 

fi , 

3 
_Asına kat: Bu kata umumi servıs ~erdıvenlcrın- lup bazı mahalleri oyulmuştur. diven ile çıkılmaktadır. Üstü taras olup etrafı demır par 

den cıkılır. Zemini karosimen taşlık ve k~rıdor?~r. Buka Ahşap kayıkhane: Kayıkhane bir katlı ve ahşaptır. 35 . maklıklıdır. Nrutbağm üstüne müsadif kısmındaki hama 
tın O'daları Linoleom döşelidir. İçiçe geçılen ıkı odadır. kayrk istiap edebilecek vüs'attedir. Haricen boyalı ise de mın zemin renkli ve duvarları nadide çiçekli çini kaplı 
Burada zemini karosimen duvarı fay.ans ve lava~olu ve bozulmuştur. Kayıkhane sarı köşkün deniz tarafında - olup emaye banyo fayc::ıns lavabo ve bit de duş rezervuvar 
emaye banyolu etrafı demir çerçevelı ~e perdelı banyo drr. Burasr biri kayıkhane zemini ve diğeri muhtelif yol- olup radyatörle teshin edilmektedir. Kışlrk limonluk ve 

h Ui vardır. Bu katta koridor üzerınde sokak cephe - ları ve çam ağaçlar;nı havi ve üçüncü ise köşkün bodrum çiçekliğin (ser) yarım daire şeklinde üstü ve yanlan de
~~d: ve alttaki iki salon arasında olmak üzere altı oda zemini teşkil eden ortadaki sathı mail olmak üzere her mir camekanlıdır. Camları kısmen kırılmıştır. Aynca iki 
vardır. Bahçe cephesindeki büyük dans ~e ~ışlık yemek seddin önü istinat duvarlı olarak üç setten ibarettir. ü _ göz ah§ap bir katlı yazlık büfe mahalli vardır. Garson 
salonlanntn tavanı asma kat tavanı sevıyesınde o~du - çüncü set ki: san köşkün bodrum kat zeminini teşkil e- dairesi: Bu bina iki katlı kargirdir. Zemini çimento üç sa 
ğundan bu k!sırr.lann üzerinde bittabi b.aşkaca taksunat der bu kısmın önü malta taş korkulukludur. Ahşap ka - bit mermer tekne ve iki sabit kazan olan çamaşırlık ve 
yoktur. Koridor üzerindeki her odada bı~er fay?ns lava· yıkhanP,: Kayıkhane bir katlı ve ahşaptır. Asansör ve diğer bir oda olup ahşap bir merdivenle çıkrlan bir sofa 
bo ve birer ayna vardır. Servis ve umumı merd~~en ara- köprü: Rıhtım zemininden üçüncü sedde klüp binası ze- ve oradan dar bir merdiven bir koridor üzerine küçük al
srnda zemin kattaki halanın ayni evsafta ol~ak uzere. e:· minine çıkabilmek üzere 13 metro irtifaında demir pot - tı oda vardır. Motör dairesi bir katlı kargir iki dairelidir. 
keklere n1ahsus tuvalet mahalli vardır. Servıs mahallının rel ayaklar üzerine kafes kirişli ve ahşap döşemeli iki ya- Zemini karosimen olup müstahdemlerin ifadelerine göre 
sag-mda zemini karosimen duvarı fayans kaplı alafr~nga nr d~mir korkuluklu bir köprü mevcut olup köprü 23 x 16 beygir kuvvetindegrsley markalı bir motör ve diğer 

B h · b h ephesınde kısım da garsonların yatak odasıdır. Ayrıca bir katlı ve 
fayans halalar vardır. u katın arıcen a çe c 2,30 eb'adındadır. ·Köprünün nihayetinde ahşap bir odn 
etrafı demir ryarmaklık ve korkuluklu birer balkon .olup ve içinde dör;t yüz kilo sürşadlı ve dört kişilik bir asansö- üç tulumbalı takriben kırk metro derinliğinde bir kuyu 

1• 'k d k binası olup elektrik ve gaz motörleri ile işliyen motörler 
Pencereleri pancurludur. Birinci kat: M.ozayı mer. t~en- rü vardır. Ve altında motör a samı mevcuttur. . .. · d k d ını mo ve yan~nda ıki kargır su eposu vardır. Kanarya sokağın 
le çrkrlan bu katta merdiven başı ve orı orun zem Sarı köşk: Bina dört katlıdır. Kargirdir: Klüp binasi da yenı 6, 8, l O numaralı ev: Zemin katı: Sokaktan ze _ 
zayiktir. Odaların zemini Linoleomdur ... Bu. ~atta ~n do- karşısındadır. Bodrum katı deniz cihetindeki üçüncü sed d b rer fa mini mozayik bir antreye girilir zemini çimento bir oda 
kuz oda vardır. Bunlardan on üç tane~ının ıçın e 1 ada ~e köşk altında dört kolon üzerine önü açrk bir taras var. arkada zemini ahşap demir parmaklı korkuluklu bir bal-
·uans lavabo ve birer ayna vardır. Gen kalan altı od dır. Bu tarasın iki tarafında carn]r kapılardan içeri giri - b' · ·ı 
J b f s kona ve ır kapıdan gırı en zemini taş döşeli mermer 
ise zemini n1ozayik sabit dolap ve emaye anyo ve ~~a:ı lir zemini mermer bir bilardo salonu ve zemini ahşap fa- 1 kl b. b b' 

d 1 d bırıbı mus u u ır alkcna ve ır kapıdan girilen zemini taş 
lavabo ve duş tertibatınr havidir. Bazı o a ar a. n. .- yans lavabolu yemek odası ve zemini mermer iki depo ve d" l' 1 k b k oşe ı mermer mus u taşı maltız ocaklı tahta perde ile 
rine geçilen ara kapıları mevcuttur. Bu katta ırı arosl- zemini kırmrzı çini koridorlar girilen zemini kısmen çini bölmeli mutfak odunluk ve merdiven altı arka kıstmda 
men duvarı fayans lavabo, alafranga hala rezervu~~r ve ve krsmen çimento altındaki sarnrçtan su çeken iki tu • · · ·k b. ık . . ka zemını mozayı · 1r taşı ve bahçeye çıkılan bir kapı 0 _ 
lavaJ· otoman emaye banyolu banyo daıresı ve zemını - lumba ve sabit tekne ve sıcak su tesisatı ı'çı'ne mevzu ka- ı · k b' · · 

b 
ı up zemın attan ırıncı kata ahşap bir merdivenle ve 

ro mozayik duvarı fayans duş tertibatlı emaye anyo u o- zan ve merdive!lle hahçeye çıkılan bı'r kapr u"st kısmında b d k f · 
1 o ruma ar a tara tan taş merdıvenle bahçeye irıilir: 

lan iki banyo dairesi v~ zemini karo mozayik emaye ava- bir koridor halinde iistü vutlu (kemerli) depo ve zemini Bodrum kapısı arka bahçededir. İki göz zemini top:ak 
bolu ofis mahalli ve diğer camlı bir mahal içinde alafranga kırmızı çini sabit raf tezgah ve demir ocaklı mutbah ıner- köınürlüktür. Birinci kat: Bir koridor üzerinde içiçe ge-
hala• fayans lavabo ve emaye banyo daireleri koridor ara- diven altında camlı kapıdan girilen zemini karosimen fa- ·1 ·· d b" k 'k 

1 1 
çı en uç o a ır ısını mozayı maa termosifon emaye 

bğında alafranga ~i1: hela ve küçük bir faya~s ava :>o o- yans lavabolu duvarr çiçekli çini alafranga hala ve zenıi- banyolu banyo dairesi alafranga bir hela ve rezervuvar 
lup diğer kısımda ıkı r:ıerdiven arasında zemın katında - ni karosimen duvarı yağlı boyalı emaye banyolu banyo vardır. Ayni zamanda elektrik motörile işliyen bir su tesi 
kinin ayni evsafında bır hala mevcuttur. dairesi merdivenin sağında küçük bir vestiyer ve zemini satı vardır. Bekç; ... ola_ra~ Hristo oturmaktadır. Binanın 

Çatı katı: Bu kata servis merdivenile çıkılır koridorla- lineleom ve tavanr kemerli sulu boya kalem ve tablolu fa- beden duvarları kcrgır ıç kısmı ahşaptır. Zemin katı bak
rın zemini Lineleom döşelidir. Bu katta 23 oda olup bun· yans l?vabolu pencerf!Jeri içerden ahşap kepenkli bir oda kal tavanlrdır. ~hşa~ ~ksam. ve zemin katı tavanları yağ
lardan 19 tanesinin tavanı Yamık bazıilarının da fayans mevcut olup bu kattan zernin katına ahşap merdivenle çı- lı boyalıdır. l\lluştemılatı: Bınanın ittisalinde ve sokak 
lavabo ve sabit dolap vardır. Geri kalıan dört odanın ta - kılır. cephesinde ve yan bahçede bir katlı beden duvarları kar
vanı düzdür. Birinin zemini mozayik emaye banyo ~~ a: Zemin katı: Bahcede camlı kapıdan girilen bu katta gir harap bir oda ve yanında harap bacası mevcut bir fı
lafranga halası olan .diğerinin zemi~ ahşap. ç~nko doş~lı zemin karosimen bir vestiyer zemini karosimen iki f~ ~ rın ~ardır. Sokaktan methali olan ve bir kattan ahsa 
emaye banyo olan ikı banyo mahallı ve zemını mozayık yans lavabolu tuvalet mahalli ve üç pisuvar biri alafran- bahçıvan odası mevcut olup kapıdan girilince zemini · ~ 
duvarı fay..,ns karh alafranga hala ve bir çat. ı. altı ve oda ga iki göz hala mevcuttur. Ortada renkli camlı antrenin mento maltız ocaklı bir sabit kazan ve yanındak'ı k çı 

"" d B t marn l t z · · ı d · ·ı · · ·k· d apı -Iann bazılarında keza çatı altları var ır. ına a zemini mermer ve atı şarnıç ır. emını ineleom iki oda an gırı en ıçıçe ı ı o a ve hariçten bir hela vard İ . 
kargirdir Haricen piyer artifisiyel olup bahçe tarafında olup pencereler içerden ahşap kepenklidir. Deniz cihetin- de Bahçivan oturmaktadır. Bu bahçivan odası k ır. çı~: 
birinci k~tta geniş bir tarası ve ?~.t cephede balkonlu ta de zemini karosimen etrafı malta korkuluklu taras ve üst ve yanları ahşap camekanla kapalı bir ser a~şısın a 
rasla.r vardır. Haricen piyer artıfısıyel olup bahçe tara • merdiven önü camekanlr olup yanında servis odasr sabit Diğer ser bahç: içinde ve motör dairesi ya~:d~r. üstü 
fında birinci katta geniş bir tarası ve dört cep~e~~ ~~l - dolap ve merdiven orta sahanlığında kahve ocağı var ~ ve yanları camekanlr ortadan camekan böl r . , 
it Ç t k .. elerinde kulelerın ustu e- (L" f me ı çıçet< ye-
on~ tarasla~ı v~_:~~;~ı .~~iiad . di-er ak§~m ~ ut en sayfa ı 



En Hassas Radyoları 
En ucuz fiatla 

Tedarik etmek isterseniz 

1 A 
Radyo sergisini 
Ziyaret etmelisiniz 

Fiatlar 50 liradan itibaren 

MIK RADYO 
Voyvoda caddesi, Nazlı han, Galata 

Telef on : 49021 

BAttANiYELER GELMiŞTiR 
Toptan satış yeri 

•• 

Sipahi oğlu H As A N H O s N o B~a Pazarı 
Sultanhamam 4-24, Beyog lu istiklal caddesi 376 

)ıııı. Nişantaşında ,... 

I9IK Eski "Feyziye,, Ll8B8l 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

Ana, Dk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir 
tstiyenlere mektep tarlfnıımesi ~önderilir. Tele fon: 44039 

lstanbulda bu'unan 

HEKiM ARK~QAŞl.A~A 
4 ncü Balkan Tıp l-Iaf ası 7 t~ ·nı~~el 19~6~ 
ba güı:ıü saat 15,3ffda Yıldıilfa ongreler Sarayında 
merasimle acılacaktır. Adresleri bizce kısmen malum 
arkadaşlara davetiyeleri gönderilmiştir. İştirak arzu 
edip te davetiye almıyan arkadaşların Etibba Odası
na müracaatla isim ve adreslerini hemen kayıt ettir
melerin~ rica ederiz . 

.. _____ Balkan Hekimler Birliği Türk Komitesi • 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Resmi ilmühaberi verilmemiş, nizamnamesi tesçil ve 
idare heyeti teşkil ve tasdik edilmemiş olan (Deniz Na
kil vasıtaları kum ve çakıl nakliyeci ve satıcı esnafı ce -
miyeti müteşebbisleri tarafından gazetelere verilen ve 
neşredilen ilan hükümsüzdür. Alakalılara bildiririz. 

(1778) 
----~----------------~-------------------------~· 

61İP..iDn.ll!lPbtl 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyı illç budur. 

-----• ismine dikkat buyurulması -----• 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

Esmer, sanşm, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşukluklan kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamın yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Kre}ll Balsamin yağsız 

· gUndüz için beyaz renkU 
Başı 1 1 incide --- 3 - Krem Balsamin acıbadem 

tiştirmiye mahsus diğer bir ser Il\evcuttur. Bahçe: 23 ni- gece için 
san soka g-ının önü demir parmaklıklıdır. Bahçede birçok 4- Krem Balsamin acıbadeın 

gündUz için 
mey.va ve ;.sebze y_etiştirmiye mahsus aksam olmakla be- Kibar m~illeri~L;..J~.~?i\ ile 
ralıer. birinin zen1ini toprak ve diğerinin çimento ya~~- ı~ıan•yegane~ krem. 

na iki tenis rnahc..lli vardır. Etraf duvar ve telle çevı ;l - 1~~~1uz KANZUK ECZANESi 
miştir. l\1esahası: Yat klübü binası: 733 metro murab - Beyoğlu. lstanbul 
baı, san köşk 348 TvT2 , Beyaz köşk: 232, M2, Beyaz köşk .. ________ .... 
bir katlı kısım 40 IVI2, Kanarya sokağındaki ev 83, M2, 
deniz köşkü 56, M2 umum mesahaS;I , l258~,70 .metro 
murabbaıdır. Tamamı açık artırmaya 'konmuş olup .ilan 
tarihinden itibaren cşartnamesi herkes tarafından görüle
bilecek ve (5-11-36) tarihine rastlıyan ~Penşemb~) ~ü
nü saat ı 4 ten 16 ya Kadar &i~emizpe a~ık l'artır-m su 
retile satılacaktır. Satış emlak ve eytam bankasının 844 
numaralı kanunu hükümlerine tabi olduğundan mez -
kur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir artır
ma yapılmaksızın gayrimenkul yukarda yazılı günde en 

Motorlü . vasıtalar 
Adnan Halet Ta9pınar 
Otomq~il kullananlara ve şoför

lefe, . moıpr i§l~de ~ı.§aiU&~ 
zım bir kitaptır. Kitapçılardan ara
yınız. 

Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat Ki
tabevi, Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

fazla artıranın iizerinde bırakılacaktır. Artırmaya işti - .. -- T1FOB1L ---.: 
rak için muhaınn1en kıymetin yüzde yedi b~uğu r\i be- l[)r. IHSAIN SA~ · 
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi~t mel'.tu· l'ifo- ve parntİW1 htsta.lıklahna 
bu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve tutulmamak içio ağızdao alınan 
fener resin1leri ve dellaliye ve vakıf icaresi satış bedelin- tifo haplandır. Hiç rahatsızlık · 

vermez: Herkes alabilir.Kutusu den ödenir. Satış bedeli peşin ödenmek lazımdır. İcra ve ~kuruş 
iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sa- ~~~~~~~-----------
hibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul üze -
rinde haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair WMa · 
iddialarını evrakı miisbitelerile birlikte 20 gün i~q~ 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalıdar. Alftkadarların işbu kanun maddesine uy
gun surette hareket etmeleri ve daha fazla mali'ımat al
mak istiyenlerin 935 /2634 dosya ntımarasile dairemize 
müracaatları ilan olunur. 20 senelik taviz bedeli müşte -
riye aittir. (1860) (413) 

Tahsili en yüksek biçki mekte • · 
bidir. Kayıt devam ediyor. Eliş
leri sergisi 7 Dkteşrine kadar 
umuma açıktır. Akaretler 87 No. 

Telef on: 43687 

4. 10 - 936 

~eml ih ... 

HAVAGAll ,of-he 
Tafsilat: istiklal caddesi 101 

BASURDAN YALNIZ HEDE SA 
Ile ameliyatsız kurtulursunuz. buur memelerini söndürür mahveder, kanı. ~ny:r derhal keser. 

iNIRE CARPIN T IYA NEVROL CEMA · 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana. teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz 

UşümekQ M~Jl~~m~J ~ ve Y.!!!~rJ'!.~~cudUQh. 

Eski FEY:ZiATi 

Yatılı Boğazıçı iseleri v~t·••z 
Kızlar v~ erl<ekler içın ayn bölüklerde: Ana, ilk, Orta ve Lise sınıfları 
~ayıdlar devaoo ediyor. isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

Arnavutköy, tramvay. caddesi Çiftesaraylar.. Telefon: 36,21 O .. 

D. No. Semti ve mahallesi 

• 

1928 E. Fıçıcı E. 59 100 Açık ar· 
Y. Düınbele}t Y . .47 tırni.a 

mah8.llen . 
10 

i94:f · Burgazada E. Yeni E. 8 
. 

200 
" Y. Sarnıç Mahallen 

ve Yeni 4-7 
2045 Edirnekapı Hacı Kalost E. ve Y. 46 metro arsa 280 

" Muhittin Kalfa 6 
2355 Kuzguncuk E. Strati • 49 Arsa 50 ,, 

Y. Tomruk 
2531 Boyacıköy E. Fıstıklı E.1 Mü. Ara& 50 

" 
bağ ve Reşit paşa. Y. 46 
Y. Çamfıstık • 

2771 Kuzguncuk Ay çiçeği 9 Arsa 50 
" 3267 Usküdar E. Icadiye E. 66 • 12 Mukaddema arsa 1400 Kapalı 

Selimi Ali Karakolhane ve Y. 88-88/1 elyevm hane ve bahçe zarf 
Çamlıca caddesi 
Y. Karakolhane 

3813 UskUdar . E. Karabet E4l. Ani& 100 Açık ar-
Selami Ali Y. Kutllkçı Y. 53 tırma 

4590 Usküdar E. :S~ladağı ' E. ve Y. Arsa 320 ,, 
Yenimahalle Y. Kün:ıbet 6 

5266 Küçükpazar Uzun çarşı E. 118 Dükkanm 212/360 1250 Kapalı 
~mirtaş caddesi Y. 303 hissesi zari 

5795 • Usküdar E. Icadiye E. Bedros E. 1-3 Arsa 75 Açık ar-
Y. Vangmbağı Y. Değirmen tırma 

7463 Rüstem paşa Limoncular E.12 Dükkanın 2/3 375 ,, 
Sandemir Y.10 hissesi 

8123 Balat Karabaş Balat E. 8-10 Dükkan 1000 Kapalı 
iskelesi mahallen sarı 

8 
8221 Beyoğlu E. Dıvarcı E. 49-49 Mü. Kagir apartmanm 8800 • 

HUseyinağa Y. D~arcı Adem ;y., 57 .;, 59 3/4 hi.Saesi 
Yukarda ewa!ı yazılı ~ayrlmenkuller on gttn inUddetıe satifa çıkaclmı,m-. thaleleri 14-10-938 gnnu. 

ne tesadüf eden CarsRmhR eünft saat 4 tedir. Satış mUn1ı~srrİrrı SZ.,.vnmttbadil bonosiladır. 

1 • .. -· ... ----· 
Sahibi: Ahmet Einln YAl..MAN - Umuınt Neşriyatı idare eden: S. SALl!H 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi - Basıldığı yer rAN matbaası 


